
 

 

Zápisnica č. 01/19 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 15. januára 2019 v Bratislave 

  

Prítomní:               Ján Kováčik – prezident SFZ 

                                Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK 

                                Tibor Végh - zástupca ÚLK 

                                Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK 

                                 Petr Kašpar – zástupca ÚLK 

                                Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ 

                                Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ 

                                Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

                                Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

                                Dušan Radolský – zástupca trénerov 

                                   

Ospravedlnení:       Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ  

            Ladislav Gádoši – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 

            Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. Vzťahy 

            Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ 

                                   

Prizvaní:                Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

                                Peter Dedík – projektový manažér SFZ a zástupca GS SFZ            

                                Jaroslav Rybánsky – poradca prezidenta pre Legislatívno-právne otázky 

                                 

Program:   

1.     Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 

2.     Kontrola plnenia uznesení 

3.     Informácia o priebehu realizácie projektov zameraných na rekonštrukciu a 
výstavbu futbalovej infraštruktúry 

4.     Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ 

5.     Hodnotiaca správa výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za 
jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019 

6.     Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ 
a nového zloženie Komisie rozhodcov SFZ 

7.     Schvaľovanie návrhu na doplnenie listiny pozorovateľov rozhodcov SFZ pre 
súťažný ročník 2018/19 



 

 

8.     Schvaľovanie návrhu termínovej listiny mládeže na rok 2019 

9.     Schvaľovanie návrhu zloženia realizačných tímov mládežníckych výberov  
SR (jar 2019) 

10.  Doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 

11.  Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca december 2018 

12.  Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 
zasadnutiami  

13.  Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 

14.  Diskusia 

                                     

K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu 
a dal o ňom hlasovať. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal poradca prezidenta pre Legislatívno-právne otázky Jaroslav 
Rybánsky.   

Uznesenie č. 119/18 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie analýzu II. ligy dospelých v súťažnom ročníku 2017/18. 

2) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi SFZ  a riaditeľovi Technického úseku SFZ prerokovať s 
komisiou  SFZ pre riadenie II. ligy odporúčania: 

a) aby v druhej najvyššej súťaži nastupovali v základnej zostave dvaja hráči do 21 rokov 

b) obmedziť počet zahraničných hráčov mimo EÚ v súťažných stretnutiach 2 ligy na maximálne 3 
hráčov na hracej ploche. 

3) VV SFZ ukladá predkladateľovi pripraviť tento materiál na septembrové zasadnutie, s tým že po 
schválení by mal účinnosť od súťažného ročníka 2019/20. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 



 

 

Úloha trvá. 
 
Uznesenie č. 126/18 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na výstavbu 
tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou. 

2) VV SFZ stanovuje deň 31. január 2019 za konečný termín na predloženie stavebného povolenia 
v projekte výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou financovaného z projektu 
UEFA HatTrick IV. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 
Úloha trvá. 
Termín je stanovený do 31. januára, týka sa miest, ktoré majú v tomto termíne doručiť stavebné 
povolenia na projekty. Informácia o stave plnenia bude poskytnutá na februárovom zasadnutí. 
  
Uznesenie č. 134/18 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu k aktuálnym otázkam týkajúcich sa Registračného a 
prestupového poriadku SFZ. 

2) VV SFZ stanovuje termín 31. október 2018 na zasielanie pripomienok a návrhov k súčasnému 
zneniu Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

3) VV SFZ ukladá Generálnemu sekretárovi SFZ a vedúcemu legislatívno-právneho oddelenie SFZ 
zapracovať odôvodnené pripomienky a predložiť návrh novely Registračného a prestupového 
poriadku SFZ na decembrové zasadnutie. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 
Úloha trvá. 
Koncom januára sa uskutoční opätovné zasadnutie pracovnej skupiny, ktorá vyhodnotí 
odôvodnenosť zaslaných pripomienok. Následne po spracovaní podkladov bude novela RaPP-u 
SFZ predložená na schválenie. 

  

Uznesenie č. 167/18 VV SFZ: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na januárové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované 
Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 31. decembra 2018 do 23:59 hod. 
Na emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo 
prostredníctvom ISSF cez podanie na VV SFZ.  
2) VV SFZ oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila 
dokumenty vyžadované podľa čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 



 

 

Úloha trvá. 

Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ je zaradený v programe ako samostatný bod. 
  
Uznesenie č. 174/18 VV SFZ: 

1)    VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 1. marec 2019 v Poprade. 

2)    VV SFZ ukladá GS SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne do 8. 
januára 2019 mená členov návrhovej a mandátovej komisie. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Úloha splnená. 
V uvedenom termíne zaslali všetky povinné osoby návrhy na členov komisií pre Konferenciu SFZ. 
  
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 
K bodu 3: Informácia o priebehu realizácie projektov zameraných na rekonštrukciu a 
výstavbu futbalovej infraštruktúry 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne riadenia 
Petrovi Dedíkovi, ktorý členov VV SFZ informoval o aktuálnom stave projektov zameraných na 
rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry. 

1.    V rámci projektu výstavby 4 tréningových ihrísk s umelou trávou boli v meste Košice 
ukončené prípravné práce a dodávateľovi DEALS MANAGEMENT, a.s. bolo zo strany SFZ 
odovzdané stavenisko, na základe čoho následne zahájil dodávateľ realizáciu diela. V 
mestách Martin a Banská Bystrica by malo byť v blízkej dobe ukončené územné konanie. 

2.    V rámci projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov pokračuje 
realizácia rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov v Liptovskom Mikuláši, Dubnici 
nad Váhom a Trenčíne. 

3.    V projekte výstavby tréningových ihrísk s umelou trávou v rámci investičného projektu 
UEFA HatTrick bolo SFZ ku dnešnému dňu doručené právoplatné stavebné povolenie na 
realizáciu výstavby tréningového ihriska s umelou trávou v Šamoríne. 

4.    V rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry bola ku koncu 
roka 2018 ukončená (zrealizovaná a zúčtovaná) väčšina projektov na základe zmlúv 
s partnermi v jednotlivých obciach a mestách. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektov zameraných na 
rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry. 

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 



 

 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 4: Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta SFZ pre legislatívno-
právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh programu Konferencie SFZ, ktorá sa 
uskutoční dňa 1. marca 2019 v Poprade. 
 
Podľa čl. 45 ods. 1 Stanov SFZ zostaví generálny sekretár program na základe návrhov výkonného 
výboru, riadnych členov a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov. Podľa čl. 46 ods. 2 stanov 
SFZ môže 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 najneskôr 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 zväz) a 
jeden zástupca mandátovej komisie a jeden zástupca návrhovej komisie sú pracovníkmi aparátu 
SFZ, ktorých navrhne generálny sekretár.  

GS SFZ, prezident ÚLK a predsedovia RFZ navrhli za členov komisií a overovateľov zápisnice 
nasledujúcich zástupcov: 

Mandátová komisia: 

Miroslav Baxa (BFZ), Miroslav Guček (ZsFZ), Andrej Stašiniak (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), 
Milan Vojtek (SFZ), Michal Budovec (ÚLK) 

Návrhová komisia: 

Milan Lônčík (BFZ), Peter Kováč (ZsFZ), Dezider Balajthy (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ), Peter 
Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK) 

Overovatelia zápisnice: 

Ervín Kiss (ZsFZ), Vendelín Novysedlák (VsFZ) a Ľubomír Golis (ÚLK) 

Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční  1. marca 2019 predkladá GS SFZ tento návrh programu:  

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a 
príhovorov hostí)  

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie  

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ  

4. Udeľovanie ocenení SFZ 



 

 

5. Správa Kontrolóra SFZ 

6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru 

7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2019 

8. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2019 

9. Schvaľovanie zámeru na uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere pre SFZ 

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

11. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ  

12. Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné v 
prípade zániku členstva v SFZ 

13. Schvaľovanie návrhu výšky odmeny Kontrolóra SFZ 

14. Informácia zo zasadnutia 55. Valného zhromaždenia SOV a stanovisko SFZ k transformovaniu 
SOV na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia  

15. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov 

16. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 

17. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov  

18.  Diskusia 

19. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou  

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie schváliť členov návrhovej komisie a mandátovej 
komisie ako aj overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení: 

Mandátová komisia: 

Miroslav Baxa (BFZ), Miroslav Guček (ZsFZ), Andrej Stašiniak (SsFZ), Jaroslav Švarc 
(VsFZ), Milan Vojtek (SFZ), Michal Budovec (ÚLK) 

Návrhová komisia: 

Milan Lônčík (BFZ), Peter Kováč (ZsFZ), Dezider Balajthy (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ), 
Peter Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK) 

Overovatelia zápisnice: 

Ľubomír Golis (ÚLK), Ervín Kiss (ZsFZ), Vendelín Novysedlák (VsFZ) 

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 



 

 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 5: Hodnotiaca správa výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za 
jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov SFZ 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil Hodnotiacu správu rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR 
SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019. 
Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu na svojom hodnotiacom zasadnutí dňa 
13.12.2018 v Trnave vyhodnotila výkony rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ za 
jesennú časť súťažného ročníka 2018/19.  
PERSONÁLNE ZLOŽENIE KOMISIE ROZHODCOV SFZ:  

Marián RUŽBARSKÝ (predseda) 
Tibor JANČOVIČ (podpredseda, vedúci úseku DZ/PR) 
Artur JAKUBEC (člen, Školský a organizačný úsek + úsek rozhodkýň SFZ)  

Ľubomír UDVARDY (člen, úsek súťaží riadených ÚLK) 
Ján FAŠUNG (člen, úsek súťaží riadených ŠTK) 
Igor KRŠKO (člen, vedúci úseku ProR) 
Jaroslav ZÁBRANSKÝ (tajomník)  

NOMINAČNÉ LISTINY SFZ 2018/2019:  

Zoznamy rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2019:  

BFZ: Ďurčo, Chromý, Kružliak, Malárik, Parilák, Pavlík, Ruc, Smolák, Somoláni A. 
ZsFZ: Dohál, Ježík, Jurenka, Kišš, Kráľovič, Marsal, Michlian, Ochotnický, Papuča, 
Prešinský, Sedlár, 
SsFZ: Gemzický, Horváth, Hrčka P ., Ihring, Libiak, Marhefka, Mastiš, Nemček, Očenáš, 
Rojček, Valášek 
VsFZ: Čiernik, Glova, Chmura, Kačenga, Kmec, Kozák, Micheľ, Sedlák, Straka J., Vlčej, 
Ziemba  

Zoznamy asistentov rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2019:  

BFZ: Bednár, Borsányi, Jankovič, Pozor, Roszbeck, Somoláni T., Straka T., Štofik, Vician 
ZsFZ: Barenčík, Galo, Halíček, Hancko, Košecký, Kováč, Sluk, Štrbo, Vitko, Zemko, Žákech 
SsFZ: Budáč, Čajka, Hrčka D., Hrmo, Chládek, Jánošík, Jekkel, Poláček, Súkeníková, 
Tomčík, Vorel  

VsFZ: Ádám, Benko, Bobko, Ferenc, Jenčura, Mihalík, Perát, Poracký, Špivák, Vass, Weiss E.  

Zaradenie do výkonnostných skupín pre jar 2019 bude uzatvorené po uskutočnení zimných 
doškoľovacích seminárov/tréningových kempov rozhodcov aasistentov rozhodcov SFZ (24.- 
27.1.2019 v Tatranskej Lomnici a 3.-10.2.2019 v Turecku) a po uskutočnení zimných fyzických 
previerok 6.3.2019 v Šamoríne.  

PROJEKT ŠANCA:  



 

 

Základným cieľom projektu je príprava talentovaných a perspektívnych regionálnych rozhodcov a 
asistentov rozhodcov k postupu na nominačné listiny SFZ. Projekt je určený výhradne pre držiteľov 
profesionálnej rozhodcovskej licencie P a je medzistupňom v následnom ľahšom etablovaní sa vo 
vyššej súťaži. R a AR RFZ sa okrem možnosti pôsobenia v I.LSD a II.lige zúčastňujú 
doškolovacích seminárov rozhodcov SFZ pod vedením špičkových vzdelávacích lektorov a dvakrát 
do roka absolvujú s rozhodcami SFZ aj fyzické previerky, kde si v náročnom FIFA teste majú 
možnosť preveriť svoje fyzické predpoklady úspešne v budúcnosti zvládať funkciu rozhodcu alebo 
AR SFZ.  

Pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/19 sú v projekte Šanca zaradení nasledovní R/AR RFZ:  

Rozhodcovia (9)  

BFZ: Choreň, Tománek 
ZsFZ: Husár, Matulová, Valent SsFZ: Foltán, Gregorec 
VsFZ: Greško, Sučka  

Asistenti rozhodcov (13)  

BFZ: Bláha, Henček, Lauer 
ZsFZ: Haring, Hrenák, Krivošík, Poruban SsFZ: Kuba, Túma 
VsFZ: Adamčo, D.Bobko, Capík, Dzivjak  

PROFESIONALIZÁCIA ROZHODCOV SFZ (ProR):  

Od začiatku súťažného ročníka 2018/19 bol rozbehnutý projekt profesionalizácie rozhodcov SFZ. 
Po základnom vyjasnení predstáv vedenia SFZ a KR SFZ sa podarilo pripraviť základné podmienky 
a zmluvné vzťahy medzi SFZ a vybranými rozhodcami. K 1.7.2018 boli uzavreté Mandátne zmluvy 
s rozhodcami Glovom, Kružliakom, Marhefkom a Očenášom, k 1.8.2018 s Dohálom a 
Nemčekom a k 1.10. s rozhodcom Ziembom.  

V oblasti profesionalizácie rozhodcov (ProR) je hlavnou úlohou zmeniť ich myslenie. Musia sa stať 
vedúcimi a uznávanými osobnosťami v danej oblasti, pochopiť, že dostali dôveru vedenia komisie, 
ako aj vedenia SFZ a nezahrávať sa s ňou. Musia byť predĺženou rukou KR a SFZ, byť vzorom či 
už na ihrisku, alebo mimo neho. Samozrejme je potrebné mať s nimi trpezlivosť a postupne ich 
viesť k ich poslaniu.   

ÚSEK POZOROVATEĽOV ROZHODCOV (PR)  

Úsek PR pracoval pod vedením p. Jančoviča. Prvoradým cieľom práce úseku bolo zvládnutie 
priebehu jesennej časti 2018 z pohľadu individuálnych výkonov PR. Po každom kole boli 
komplexne vyhodnotené hodnotiace správy PR po obsahovej, ako aj formálnej stránke a následne 
boli predkladané k prerokovaniu na zasadnutia KR SFZ.  

Zoznamy pozorovateľov rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2019 (34):  

BFZ: Bóllo, Fašung, Kopča, Likavský, Medveď, Richtárik, Suchý, Zábranský ZsFZ: Bartoš, 
Cuninka, Gádoši, Hodoško, Hracho, Husárik, Makový, Sluk, Šipoš SsFZ: Balko, Bacsa, 
Kubáni, Migaľová, Minárčik, Pastorek, Samotný, Špila, Vais, VsFZ: Brendza, Hlebaško, 
Kakaščík, Ružbarský, Sekereš, Slebodník, Špivák, Vaňo  

Zaradenie PR do výkonnostných skupín pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/19 bude uzatvorené 
po uskutočnení zimného doškolovacieho seminára PR SFZ, ktorý sa uskutoční 26.-27.1.2019 v 
Tatranskej Lomnici.  



 

 

Na medzinárodných listinách FIFA v roku 2018 pôsobili:  

Fašung, Gádoši, Krchňák, Medveď, Ružbarský a Migaľová  

 

ROZHODCOVIA A ROZHODKYNE FIFA – ROK 2018  

Súčasťou hodnotenia rozhodcov FIFA je ich pozitívna akceptácia v zahraničí. V hodnotenom roku 
2018 to bolo 48 nominácií a výjazdov našich rozhodcov a rozhodkýň do zahraničia, pričom len v 5 
z nich prišlo podľa hodnotenia pozorovateľov rozhodcov UEFA k závažnejším nedostatkom vo 
výkone. Medzi významnejšie nominácie roku 2018 zaraďujeme pravidelné účinkovanie rozhodcu 
Kružliaka a jeho tímu v skupinovej a vyraďovacej fáze UCL a UEL.  

Zrejme najvýznamnejšou nomináciou v roku 2018 bola opätovná účasť asistentky rozhodkýň 
Súkeníkovej na ďaĺšom svetovom podujatí, tentokrát na MS WU17 v Uruguaji so semifinálovým 
pôsobením v stretnutí Mexiko-Kanada.  

Na medzinárodných listinách FIFA v roku 2018 pôsobili:  

Rozhodcovia: Glova, Kružliak, Kráľovič, Marhefka a Očenáš 
Asistenti rozhodcov: Benko, Ferenc, Hancko, Kováč, Mókoš, Slyško, Somoláni T., Tomčík, 
Vorel, Weiss E. 
Rozhodkyne: Chudá, Kováčová, Valentová 
Asistentky rozhodkýň: Lešková, Mišková, Smolíková, Súkeníková  

Prehľad nominácií R a AR FIFA v roku 2018 je obsiahnutý v samostatnej tabuľke prílohy č.3.  

 

PROJEKT ROZHODCOVSKEJ KONVENCIE UEFA  

V rámci činnosti KR SFZ za priamej finančnej podpory z prostriedkov UEFA Konvencie 
rozhodcovstva určených pre SFZ sa aj v priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 
pokračovalo v štandardných aktivitách, ktoré definuje text základného dokumentu UEFA 
Konvencie rozhodcovstva a to v týchto štyroch hlavných oblastiach pôsobnosti:  

1.) Podpora vzdelávania pre zvyšovanie úrovne kvality elitných rozhodcov, asistentov rozhodcov a 
pozorovateľov rozhodcov SFZ:  

V tejto oblasti vzdelávania rozhodcov a ich asistentov sa okrem štandardne zabezpečovaného 
procesu SFZ formou predsezónnych seminárov opätovne využila aj forma tzv. tréningového kempu 
pre skupinu tzv. TOP R a AR, kedy sa v dvoch termínoch: September (v dňoch 6.-9.9.2018) a 
Október (v dňoch 11.-14.10.2018) konali dva semináre za účasti vybraných R a AR uvedenej 
kategórie, celkovo 23+30 frekventantov, ktorí využili možnosti vysokohorských podmienok pre 
tréningy na HP NTC Poprad s umelou trávou a aj konferenčné priestory pre teoretické školenia 
spolu so zabezpečeným ubytovaním v penzióne Tenis Centrum v Tatranskej Lomnici.  

V rámci programu bola pre túto skupinu R a AR zabezpečená príprava hlavne v oblasti fyzickej 
prípravy (špec. tréningové aktivity, preventívne regeneračné cvičenia, ...), ale nechýbali ani 
prednášky so zameraním na aplikáciu PF v hre (zakázaná hra lopty rukou, hráč mimo hry, ...). 
Frekventanti využili aj možnosť kvalitnej regenerácie a oddychu v horskom prostredí. Celkový 
program kempu bol zabezpečovaný pod vedením lektorov fyzickej prípravy (UEFA = Jahoda, SFZ 
= Krčmár, Pecho), psychologickej prípravy (Kuračka) a teoretickej prípravy (Jakubec, 
Udvardy).  



 

 

V priebehu jesennej časti súťažného ročníka boli taktiež usporiadané aj dva semináre pre 
pozorovateľov rozhodcov SFZ (9.-10.11.2018, Tatranská Lomnica a 23.-24.11.2018, Moravany 
n.V.) a to pre celkove 23 frekventantov s inovovaným obsahom a aj formou konania (videotest a test 
z PF, rozbor situácií počas prednášky o trendoch uplatňovania PF, hodnotenie správ jednotlivých PR 
za jesennú časť aktuálneho súť. ročníka, ...). Semináre pod odborným lektorským vedením (pp. 
Jančovič, Fašung a Medveď) boli zamerané na aktualizáciu a vylepšenie znalostí PF a pre 
efektívnejšie uplatňovanie aktuálnych trendov ich výkladu a na zvýšenie kvality práce 
pozorovateľov rozhodcov s hodnotenými R a AR.  

Pred začiatkom jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 sa v rámci vyrovnania podmienok pre 
dosahovanie optimálnych výkonov v súťažných stretnutiach Fortuna ligy zakúpili (doplnili) ďaľšie 
4 ks komunikačných zariadení VOKKERO s pridelením tohto typu KZ pre všetkých rozhodcov 
skupiny TOP nominačnej listiny SFZ (celkovo 14 rozhodcov). Taktiež sa naďalej pokračovalo aj v 
projekte s využívaním delegovania R na funkciu pomocných asistentov rozhodcu (PAR) pre 
vybrané stretnutia Fortuna ligy.  

2.) Zvyšovanie úrovne kvality celkového vzdelávania R a AR :  

V priebehu jesennej časti roku 2018 boli zabezpečené štandardné školiace materiály z úrovne UEFA 
(školiace video-situácie, naposledy poskytnutý RAP set „UEFA 2018:1“ s rozborom herných 
situáciií v medzinárodných stretnutiach UCL, UEL, UNL), ktoré boli následne poskytnuté k 
dispozícii nielen rozhodcom a PR z nominačnej listiny SFZ, ale aj školiteľom rozhodcov na úrovni 
regionálnych a aj oblastných futbalových zväzov.  

K podpore zvyšovania úrovne R a PR sa využili aj ďaľšie formy vzdelávania, napr. zverejnenie 
aktuálneho znenia a aj výkladu PF („Detaily všetkých zmien v PF 2018/19“) - web stránka SFZ: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/e47a9315-93fb-400f-9564- 
3003a852f085.pdf.  

V rámci pokračovania podpory skvalitňovania úrovne rozhodovania žien sa konal v dňoch  
2.- 4.11.2018 v Liptovskom Jáne v Alexandra Wellness Hoteli za účasti 17 frekventantiek seminár 
R Ženy SFZ 2018. Už štandardne bol jeho program zameraný na metodickú a aj praktickú podporu 
ako pre fyzickú, tak aj pre teoretickú prípravu, a to s obvyklým preverením znalostí zo samotných 
PF (písomný a video test), tak aj v oblasti fyzickej pripravenosti (agility test).  

V rámci udržania kvality technickej podpory vzdelávania bola pre jednotlivé KR RFZ a ObFZ, 
ktoré sú vybavené výpočtovou technikou pre účely administratívy a vzdelávania rozhodcov v počte 
42 ks notebookov, opätovne uhradená aktualizácia platnosti licencie nainštalovaného kancelárskeho 
SW balík MS Office.  

3.) Podpora talentovaných rozhodcov:  

Komisia rozhodcov v rámci projektu Talent & Mentor SFZ aj naďalej pokračuje v 
implementovanom spôsobe podpory výchovy talentovaných rozhodcov s úzkym prepojením na 
projekty v rámci regionálnych FZ, keď sa nielen koordinujú na rovnakú obsahovú náplň 
jednotlivých seminárov, ale s čoraz častejším priamym využitím lektorov SFZ v špecifických 
oblastiach prípravy ( kondičná, psychologická, ... ).  

Na národnej úrovni sa pokračuje vo všetkých oblastiach prípravy, keď výuku anglického jazyka 
zabezpečujeme v spolupráci s 1. štátnou jazykovou školou (1.SJŠ) v Bratislave formou 
korešpondenčnej výuky (písomné úlohy týždenné zasielané e-mailovou komunikáciou + priama 
osobná komunikácia s lektorom AJ prostredníctvom internetovej SW aplikácie SKYPE).  



 

 

Výsledkom tejto formy prípravy bola aj ďaľšia nominácia našich zástupcov (Ziemba, Jekkel a 
Poláček) na kurz v rámci UEFA CORE programu pre absolvovanie jednotlivých seminárov v roku 
2019.  

V projekte Talent&Mentor SFZ boli pre jesennú časť súť. ročníka 2018/2019 zaradení nasledujúci R 
a AR:  

Rozhodcovia (10): Ďurčo, Gemzický, Chromý, Kiss, Libiak, Micheľ, Papuča, Pariľák, Rojček, 
Ruc Asistenti rozhodcov (5): Halíček, Jekkel, Poláček, Vass, Zemko 
Mentori (9): Bartoš, Hracho, Kopča, Pastorek, Richtárik, Samotný, Sekereš, Špivák, Vais  

Pre členov tejto skupiny bol zorganizovaný seminár a to tradične po ukončení jesennej časti 
súťažného ročníka v dňoch 30.11.-2.12.2018 v Tatranskej Lomnici v penzióne Tenis Centrum. Jeho 
obsahom bola teoretická príprava (prezentácia a rozbor videoklipov v súlade s aktuálnym výkladom 
PF), psychologická príprava a taktiež aj kondičná príprava a jej previerka (YoYo test). 
Samozrejmou súčasťou programu seminára bolo aj preverenie znalostí frekventantov v oblasti PF 
formou písomného a video testu a taktiež aj z jazykovej prípravy (písomný test z AJ pripravila 
lektorka 1.ŠJŠ v Bratislave p. Dubeňová).  

V rámci podpory z UEFA Konvencie rozhodovania boli taktiež podporené talentovaných rozhodcov 
a ich mentorov v rámci jednotlivých regionálnych FZ s prednáškmi, ale aj tréningovými 
jednotkami, ktoré sa konali nasledovne:  

l SsFZ – Liptovský Ján, 16.-18. November 2018, účasť 17 R/AR a 4 mentorov  

l VsFZ – Štrbské pleso, 30.11. – 2.12. 2018, účasť 14 R/AR a 7 mentorov  

l BFZ – Šamorín, 17.-18. November 2018, účasť 8 R/AR a 5 mentorov  

4.) Nábor a udržanie rozhodcov:  

Aktivity v oblasti náboru a udržania nových rozhodcov pri rozhodovaní futbalu pokračovali 
okrem jednotlivých úvodných školení a kurzov pre nových rozhodcov, ktorých hlavnými 
vykonávateľmi sú členovia jednotlivých KR ObFZ zodpovední za vzdelávanie a boli 
podporované aj ďalšou zaužívanou aktivitou - školeniami rozhodcov formou tzv. Školy 
mladých rozhodcov (napr. v ObFZ ).  

Pred začiatkom jesennej časti súťaží súť. ročníka 2018/2019 sa konal seminár rozhodcov a 
delegátov futsalu (22+5+2 frekventantov pod vedením lektora Lukáša Peška a za 
koordinácie Pavla Havrilu, v termíne 31.8.-1.9.2018, v Púchove), pre ktorého konanie bola 
z prostriedkov UEFA Konvencie rozhodcovstva poskytnutá dotácia pre vyškolenie nových R 
a DZ pre úroveň VARTA ligy.  

Aj tento rok bolo pre zabezpečenie podpory náboru nových rozhodov zakúpených opätovne 
100 ks tzv. štartovacích balíčkov výstroja R, ktoré boli následne distribuované na jednotlivé 
ObFZ na základe počtu nimi nahlásených „novovyškolených“ rozhodcov.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Hodnotiacu správu výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov 
a PR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019. 

 

 



 

 

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ 
a nového zloženie Komisie rozhodcov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov SFZ 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil najvýznamnejšie návrhy na zmenu Štatútu komisie 
rozhodcov SFZ a teda aj návrh nového zloženie Komisie rozhodcov SFZ. 
Kompletné znenie schváleného štatútu je zverejnené na webovej stránke SFZ. Na zasadnutí VV 
SFZ boli odprezentované najmä tieto úpravy: 
V čl. 2 odsek 4 znie: 
„Komisia organizačne riadi a kontroluje činnosť rozhodcov, PR a lektorov vzdelávania 
a zabezpečuje, aby rozhodovanie v súťažiach SFZ bolo v súlade s Pravidlami futbalu. Dbá 
o odborný rast rozhodcov, PR a lektorov vzdelávania. Zabezpečuje a preveruje teoretickú 
pripravenosť rozhodcov, PR a lektorov vzdelávania a fyzickú pripravenosť rozhodcov.“. 

V čl. 2 ods. 7 sa za slovo „ÚLK“ vkladajú slová „komisiou SFZ pre riadenie II. ligy“, vypúšťa sa 
čiarka za slovom „AR“ a vypúšťajú sa slová „komisiou futsalu a komisiou ženského futbalu“. 

V čl. 5 odseky 1 a 2 znejú: 

„(1) Komisia je odbornou komisiou SFZ. Členovia komisie nesmú byť v pracovnoprávnom vzťahu 
ani v obdobnom vzťahu so žiadnym futbalovým klubom alebo organizáciou zastupujúcou kluby v 
súťažiach riadených SFZ. 

(2) Komisia je zložená z predsedu, podpredsedu a ďalších dvoch členov komisie, o ktorej zložení v 
súlade so schváleným princípom pre zloženie komisie rozhoduje VV, ak stanovy alebo iný predpis 
SFZ neustanovujú inak.“ 

V čl. 6 odsek 3 znie:  

„Podpredsedu KR ustanovuje VV na návrh predsedu KR.“. 

V čl. 6 ods. 7 sa dopĺňa veta, ktorá znie: „VV je oprávnený vyžiadať si od kandidáta na člena 
komisie alebo od člena komisie výpis z registra trestov, ak má VV pochybnosti o bezúhonnosti 
kandidáta na člena komisie alebo člena komisie.“. 

V čl. 6 odseky 8 a 9 znejú: 

(8) „Za bezúhonného sa považuje ten, kto spĺňa podmienky bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2 a 3 
zákona o športe. 

(9) Ak dôjde k strate bezúhonnosti člena komisie, dotknutý člen je povinný túto skutočnosť 
bezodkladne oznámiť GS, ktorý podá návrh VV na jeho odvolanie z funkcie.“. 

V čl. 9 odseky 1 až 4 znejú: 



 

 

„(1) Funkcia predsedu komisie je nezlučiteľná s výkonom funkcie v kontrolnom orgáne SFZ,  s 
výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo 
služieb pre SFZ alebo člena SFZ, s výkonom funkcie v orgáne na riešenie sporov. Predseda komisie 
nemôže byť počas trvania jeho funkcie zvolený alebo inak ustanovený za delegáta na konferenciu 
SFZ.  

(2) Predsedom ani členom komisie nemôže byť pracovník administratívy SFZ. Pracovník 
administratívy SFZ môže vykonávať funkciu odborného asistenta a sekretára komisie bez práva 
hlasovať. 

(3) Predsedom ani členom komisie nemôže byt aktívny rozhodca. Predsedom ani členom komisie 
nemôže byť aktívny pozorovateľ rozhodcov zaradený na nominačnej listine pozorovateľov 
rozhodcov republikových súťaží okrem pozorovateľa rozhodcov, ktorý je zaradený na nominačnej 
listine UEFA. 

(4) Funkcia člena komisie je nezlučiteľná s výkonom funkcie v kontrolnom orgáne SFZ. Predsedom 
ani členom komisie nesmie byť funkcionár klubu zaradeného v súťaži riadenej SFZ alebo členom 
SFZ, v rámci ktorej KR pôsobí. Predseda ani člen komisie nemôžu vykonávať funkciu člena 
odvolacieho orgánu licenčného konania.“ 

Článok 19 znie: 

Semináre a fyzické previerky 

(1) Na zabezpečenie odborného rastu rozhodcov, PR a lektorov vzdelávania organizuje komisia v 
spolupráci s administratívou SFZ semináre v súlade so smernicou SFZ o odbornej príprave a 
spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov a lektorov vzdelávania v oblasti rozhodcovstva a 
o podmienkach vykonávania ich činnosti. 

(2) Semináre uvedené v odseku 1 sa konajú dvakrát ročne. TOP seminár rozhodcov a PR sa koná 
v zimnom období a jeho dĺžka je spravidla 3 dni, v prípade zahraničného seminára 7 dní. Fyzické 
previerky sa vykonávajú minimálne štyrikrát ročne.“ 

Článok 21 vrátane nadpisu znie: 

Nominačná listina a vek rozhodcov a PR 

(1) Na nominačnú listinu rozhodcov SFZ môže byť zaradený rozhodca, ktorý dovŕšil 18. rok veku 
pred začatím súťažného ročníka, ktorého sa nominačná listina týka (pred 1. júlom). 

 (2) Na nominačnú listinu rozhodcov SFZ pre republikové súťaže nemôže byť zaradený rozhodca, 
ktorý dovŕšil 38. rok veku pred začatím súťažného ročníka, ktorého sa nominačná listina týka (1. 
júlom).  

 (3) Na nominačnej listine rozhodcov SFZ môže byť zaradený rozhodca, ktorý v priebehu 
súťažného ročníka, ktorého sa nominačná listina týka, dovŕšil najviac 46. rok veku. Rozhodca, ktorý 
dovŕšil 46. rok veku pred začatím súťažného ročníka, ktorého sa nominačná listina týka (pred 1. 
júlom), nemôže byť zaradený na nominačnú listinu rozhodcov pre republikové súťaže pre nový 
súťažný ročník; to neplatí, ak na základe jeho žiadosti KR rozhodne o jeho zaradení na nominačnú 
listinu rozhodcov na ďalší súťažný ročník, pričom komisia tak môže rozhodnúť najviac dvakrát po 
sebe (ďalej len „výnimka“). Rozhodca, ktorý dovŕšil 48. rok veku, nie je oprávnený požiadať KR 
o výnimku podľa predchádzajúcej vety. 



 

 

(4) Veková hranica na zaradenie PR na nominačnú listinu PR pre postup do republikových súťaží 
nie je stanovená.  

(5) Na nominačnej listine PR môže byť zaradený PR, ktorý v priebehu súťažného ročníka, ktorého 
sa nominačná listina týka, dovŕšil najviac 70. rok veku. PR, ktorý dovŕšil 70. rok veku pred začatím 
súťažného ročníka, ktorého sa nominačná listina týka (pred 1. júlom), nemôže byť zaradený na 
nominačnú listinu PR pre republikové súťaže pre nový súťažný ročník.“ 

Zástupca BFZ Juraj Jánošík mal k predloženému návrhu pripomienky a bol poverený VV BFZ v 
prípade hlasovania o zložení Komisie rozhodcov SFZ predstaviť protinávrh. Ten spočíval v tom, že 
namiesto p. Jána Fašunga by zastával pozíciu člena komisie p. Ľubomír Udvardy. 

Najskôr sa teda hlasovalo o pozmeňujúcom návrhu uznesenia. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ. 

2) VV SFZ v zmysle článku 39 ods. 1 stanov SFZ odvoláva z funkcie člena Komisie rozhodcov 
SFZ nasledovných členov: Ján FAŠUNG, Tibor JANČOVIČ, Artúr JAKUBEC.              

3) VV SFZ schvaľuje návrh nového zloženia Komisie rozhodcov SFZ na obdobie rokov 2018-
2022 s nasledovným personálnym obsadením: 

- Marián RUŽBARSKÝ             (predseda) 
- Igor KRŠKO                             (podpredseda) 

- Ľubomír UDVARDY                (člen)                            

- Miroslav JAŠKA                       (člen)  

- Jaroslav ZÁBRANSKÝ            (sekretár) 

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 1 (Juraj Jánošík) 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 9 

Návrh uznesenia nebol schválený. 

 

Následne členovia VV SFZ hlasovali o pôvodnom návrhu uznesenia: 
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ. 

2) VV SFZ v zmysle článku 39 ods. 1 stanov SFZ odvoláva z funkcie člena Komisie rozhodcov 
SFZ nasledovných členov: Ľubomír UDVARDY, Tibor JANČOVIČ, Artúr JAKUBEC. 

3) VV SFZ schvaľuje návrh nového zloženia Komisie rozhodcov SFZ na obdobie rokov 
2018-2022 s nasledovným personálnym obsadením: 

- Marián RUŽBARSKÝ             (predseda) 
- Igor KRŠKO                             (podpredseda) 



 

 

- Ján FAŠUNG                        (člen)                            

- Miroslav JAŠKA                       (člen)  

- Jaroslav ZÁBRANSKÝ            (sekretár) 

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 9 

Proti – 1 (Juraj Jánošík) 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 
K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na doplnenie listiny pozorovateľov rozhodcov SFZ pre 
súťažný ročník 2018/19 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ – zástupcovi rozhodcov 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil návrh Komisie rozhodcov SFZ (ďalej len „KR SFZ“). 
Obsahom tohto návrhu bolo zaradenie Ľubomíra UDVARDYHO, Tibora JANČOVIČA a Artura 
JAKUBCA na nominačnú listinu pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2018/2019.  
Dôvodom návrhu na ich zaradenie na listinu pozorovateľov rozhodcov SFZ 2018/2019 je  zánik ich 
členstva v KR SFZ na základe novely Štatútu KR SFZ a teda aj nového zloženia komisie. Aktívnu 
činnosť na listine pozorovateľov rozhodcov SFZ mali doteraz pozastavenú z dôvodu novely Štatútu 
Komisie rozhodcov SFZ schválenej VV SFZ dňa 21.6.2018 (čl.9, bod 3 – člen KR SFZ nemôže byť 
aktívnym pozorovateľom rozhodcov zaradený na nominačnú listinu republikových súťaží).  

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ VV SFZ schvaľuje návrh na zaradenie Ľubomíra Udvardyho, Tibora Jančoviča, 
Artura Jakubca na nominačnú listinu pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 
2018/2019.  
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 8: Schvaľovanie návrhu termínovej listiny mládeže na rok 2019 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh termínovej listiny mládeže na rok 2019. 
Návrh bol vypracovaný Technickým úsekom SFZ. 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže na rok 2019. 

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 9: Schvaľovanie návrhu zloženia realizačných tímov mládežníckych výberov SR      
(jar 2019) 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh zloženia realizačných tímov 
mládežníckych výberov SR - jar 2019 vypracovaný Technickým úsekom SFZ. 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zloženia realizačných tímov mládežníckych výberov SR - jar 2019. 

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



 

 

K bodu 10: Doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že nakoľko nebol do dátumu stanoveným VV 
SFZ doručený žiadny návrh na člena Komisie partnerov SFZ, odporúča predĺžiť termín na 
navrhovanie kandidátov do Komisie partnerov SFZ do 5. marca 2019. 
Zároveň uskutočniť doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na marcovom 
zasadnutí. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na marcové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie 
ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 5. marca 2019 
do 23:59 hod. Na emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 
2018“ alebo prostredníctvom ISSF cez podanie na VV SFZ.  
2) VV SFZ oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby 
predložila dokumenty vyžadované podľa čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. 

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 11: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca december 2018 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o odohraných zápasoch reprezentačných 
družstiev SR v mesiaci december a predložil v tabuľkovej firme bilanciu reprezentačných družstiev 
za rok 2018. 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR 
za obdobie mesiaca december 2018 a sumár výsledkov za celý rok 2018. 

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



 

 

 
K bodu 12: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 
zasadnutiami  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta SFZ pre legislatívno-
právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že čase medzi riadnymi zasadnutiami 
VV SFZ sa uskutočnilo jedno hlasovania per rollam, konkrétne č. 11/18 vo veci Schvaľovanie 
návrhu zmluvy o spolupráci a poskytnutí finančných prostriedkov na obdobie 2019-2022 
medzi SFZ a RFZ.” 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 22. decembra 2018 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 

Schvaľujem návrh zmluvy o spolupráci a poskytnutí finančných prostriedkov na obdobie 
2019-2022 medzi SFZ a RFZ, 

alebo 

Neschvaľujem návrh zmluvy o spolupráci a poskytnutí finančných prostriedkov na obdobie 
2019-2022 medzi SFZ a RFZ, 

alebo 

Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu zmluvy o spolupráci a poskytnutí 
finančných prostriedkov na obdobie 2019-2022 medzi SFZ a RFZ. 

Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV SFZ, z toho všetci 11 hlasovali formou "schvaľujem". 

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade 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.  

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 12: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 
zasadnutiami  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o doručených návrhoch na udelenie odznakov 
SFZ pre funkcionárov a činovníkov SsFZ, ktorí sa v tomto roku dožijú životných jubileí, za ich 
zásluhy v slovenskom futbale. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1)    VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Bruna Motyčku a p. 
Ladislava Liptáka.  



 

 

2)    VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Jána Studeného, 
p. Stanislava Neuschla, p. Vladimíra Hubku a p. Dezidera Balajthyho. 

3) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Andreja Stašiniaka. 

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 14: Diskusia 

V rámci bodu diskusia odprezentoval Kontrolór SFZ p. Štefan Vaľko svoju činnosť za mesiac 
december 2018. 
 
Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 15. januára 2019 v Bratislave: 

Uznesenie č. 01/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 02/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektov zameraných na rekonštrukciu 
a výstavbu futbalovej infraštruktúry. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 03/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie schváliť členov návrhovej komisie a mandátovej 
komisie ako aj overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení: 

Mandátová komisia: 

Miroslav Baxa (BFZ), Miroslav Guček (ZsFZ), Andrej Stašiniak (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), 
Milan Vojtek (SFZ), Michal Budovec (ÚLK) 

Návrhová komisia: 

Milan Lônčík (BFZ), Peter Kováč (ZsFZ), Dezider Balajthy (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ), Peter 
Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK) 

Overovatelia zápisnice: 

Ľubomír Golis (ÚLK), Ervín Kiss (ZsFZ), Vendelín Novysedlák (VsFZ) 



 

 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 04/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie Hodnotiacu správu výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR 
SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 05/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ. 
2) VV SFZ v zmysle článku 39 ods. 1 stanov SFZ odvoláva z funkcie člena Komisie rozhodcov 
SFZ nasledovných členov: Ľubomír UDVARDY, Tibor JANČOVIČ, Artúr JAKUBEC. 
3) VV SFZ schvaľuje návrh nového zloženia Komisie rozhodcov SFZ na obdobie rokov 2018-2022 
s nasledovným personálnym obsadením: Marián RUŽBARSKÝ (predseda), Igor KRŠKO 
(podpredseda), Ján FAŠUNG (člen), Miroslav JAŠKA (člen), Jaroslav ZÁBRANSKÝ (sekretár). 

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 06/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zaradenie Ľubomíra Udvardyho, Tibora Jančoviča, Artura Jakubca na 
nominačnú listinu pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2018/2019.  
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 07/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže na rok 2019. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 08/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh zloženia realizačných tímov mládežníckych výberov SR - jar 2019. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 09/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na marcové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované 
Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 5. marca 2019 do 23:59 hod. Na 
emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo 
prostredníctvom ISSF cez podanie na VV SFZ.  
2) VV SFZ oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila 
dokumenty vyžadované podľa čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. 




