
Zápisnica č. 06/19 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 18. júna 2019 v Košiciach 

  

Prítomní:               Ján Kováčik – prezident SFZ 

          Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ 

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

        Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK 

                                Tibor Végh - zástupca ÚLK 

                                Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK 

                                Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ 

          Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ  

                                Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

          Dušan Radolský – zástupca trénerov 

          Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

 

Ospravedlnení:     Petr Kašpar – zástupca ÚLK 

           Ladislav Gádoši – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 

 

Prizvaní:                Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ 

        Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

                                Peter Dedík – projektový manažér SFZ a zástupca GS SFZ            

                                Jaroslav Rybánsky – poradca prezidenta pre Legislatívno-právne otázky 

          Lukáš Pitek – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia   

          Peter Melek – manažér Strategického plánu rozvoja futbalu 

Program:  

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ 
4. Prerokovanie Výročnej správy SFZ za rok 2018 
5. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 
6. Prerokovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku SFZ  a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2018 
7. Prerokovanie návrhu o výške členského príspevku riadnych, pridružených a 

individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského 



8. Informácia o prípadoch manipulácie stretnutí v súťažiach SFZ 
9. Schvaľovanie návrhu na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže 

z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ 
10. Schvaľovanie návrhu projektov financovaných z programu FIFA Forward 

2019-2022 
11. Prerokovanie návrhu na vytvorenie novej súťaže SFZ s názvom 

“Prezidentský pohár” 
12. Informácia k plnenia Strategického plánu na roky 2018-2022 
13. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového 

poriadku SFZ 
14. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku futbalu 
15. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu legislatívno-právnej 

a etickej komisie SFZ 
16. Schvaľovanie návrhu Etického kódexu SFZ 
17. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu komisie pre riadenie II. 

ligy 
18. Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ 
19. Správa o činnosti Komisie rozhodcov SFZ za jarnú časť súťažného ročníka 

2018/19, schvaľovanie návrhu nominačnej listiny rozhodcov SFZ na 
súťažný ročník 2019/2020  

20. Informácia o projekte implementácie systému videorozhodcu (VAR) 
21. Informácia o zmene a doplnení Pravidiel futbalu  
22. Správa o činnosti Komisie delegátov SFZ za jarnú časť súťažného ročníka 

2018/19, schvaľovanie návrhu nominačnej listiny delegátov SFZ na súťažný 
ročník 2019/2020 

23. Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ 
24. Doplňujúce ustanovovanie Komisie partnerov SFZ 
25. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

mesiaca máj 2019 
26. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
27. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
28. 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 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. 33/19 VV SFZ:  

1. VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu výstavby 
tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou, financovaného z investičného 
programu UEFA HatTrick IV. 

2. VV SFZ predlžuje termín na predloženie stavebného povolenia na výstavbu umelého 
tréningového ihriska v meste Svidník do 30.6.2019. 

3. VV SFZ stanovuje termín na predloženie stavebného povolenia na výstavbu umelého 
tréningového ihriska v meste Nové Zámky do 30.6.2019. 

4. VV SFZ ruší realizáciu projektov výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou 
trávou, financovaných z investičného programu UEFA HatTrick IV v mestách Brezno, 
Banská Bystrica a Komárno. 

5. VV SFZ schvaľuje zmenu alokácie nevyčerpaných finančných prostriedkov na projekty 
výstavby umelých tréningových ihrísk vo vlastníctve SFZ (Vysoké Tatry, Poprad, 
Košice). 

T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Úloha trvá. 
V uznesení sú konkrétne termíny pre splnenie a zároveň zmena alokácie finančných 
prostriedkov na projekty výstavby umelých tréningových ihrísk vo vlastníctve SFZ. 
 

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 splnená. 
Návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ bol predložený ako 
samostatný bod programu. 

Uznesenie č. 42/19 VV SFZ: 

1. VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na júnové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie 
ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 25. mája 
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. 

Úloha trvá. 

Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ bolo zaradené ako samostatný bod programu. 
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 

K bodu 3: 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. 
V porovnaní s návrhom programu, ktorý bol predložený na májové zasadnutie VV SFZ pribudli 
tri body, konkrétne bod s názvom „Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov 

SFZ“, bod s názvom „Schvaľovanie návrhu na vytvorenie novej súťaže SFZ s názvom 

“Prezidentský pohár” a bod s názvom „Dočasné poverenie výkonom funkcie predsedu 

a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov“. 

Naopak, v porovnaní s pôvodným návrhom boli vypustené body s názvom „Schvaľovanie 

nezávislého audítora pre audit spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2019, vrátane 

overenia výročnej správy za rok 2019“ a „Schvaľovanie nezávislého audítora pre audit 

SFZ za rok 2019, vrátane overenia výročnej správy za rok 2019“. 
 
Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční 27. júna 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. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2018 
6. Informácia o projektoch zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry 
7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov 

SFZ a o spôsobe použitia členského 
8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 
9. Schvaľovanie návrhu na vytvorenie novej súťaže SFZ s názvom “Prezidentský pohár 
10. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku SFZ  za rok 2018  
11. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2018 
12. Informácia o prípadoch manipulácie stretnutí v súťažiach SFZ 
13. Voľba člena výkonného výboru – zástupcu hráčov 
14. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov  
15. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 
16. Dočasné poverenie výkonom funkcie predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre 

riešenie sporov 

17. Diskusia 
18. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu konferencie. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 4: Prerokovanie Výročnej správy SFZ za rok 2018 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil členom VV SFZ Výročnú správu SFZ za 
rok 2018. Jej súčasťou boli informácie o činnosti SFZ, o činnosti orgánov a organizačných 
zložiek ako: 

- najvyššie orgány SFZ, zmeny v orgánoch SFZ, 



- športová činnosť SFZ – reprezentačné výbery SR, 

- profesionálny aparát, úseky a oddelenia SFZ, 

- správa nezávislého audítora a účtovná závierka SFZ za rok 2018, 

- správa nezávislého audítora a účtovná závierka SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2018, 

- ekonomické údaje podľa požiadaviek zákona č. 440/2015, Z.z. o športe, 

- informácia o spoločnostiach a nadáciách, ktorých zakladateľom je SFZ, 

- prehľad aktuálne prebiehajúcich súdnych sporov a konaní 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ za rok 2018. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 5: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na zmenu 
a doplnenie Stanov SFZ. Dôvodom návrhu zo strany ÚLK je, že predseda komory opakovane 
avizoval, že z pracovných dôvodov nemôže ďalej plniť úlohy dosluhujúceho predsedu komory 
podľa cl. 37 ods. 5 stanov SFZ ako aj odblokovanie súčasného patového stavu na komore SFZ 
pre riešenie sporov súvisiacou s voľbou predsedu a podpredsedu a to úpravou tzv. dočasného 
poverenia a tým sa vytvorí časový priestor na dojednanie a prípravu  systémového riešenia s 
primeraným časovým predstihom pred ďalšou konferenciou SFZ. 
Doterajší predseda komory (p. Hlivák) a podpredsedníčka komory (p. Surmajová) mali svoj 
mandát 4-ročný, keď boli zvolení na konferencii SFZ v júni 2014 - mandát im vypršal teda v 
júni 2018. Na základe dohody so zástupcami hráčov SFZ rešpektoval požiadavku hráčskej únie, 
aby sa najprv prevolilo plénum komory (voľba bola uskutočnená v októbri 2018) a až po tomto 
dátume uskutočniť voľbu predsedu a podpredsedu komory. 
 
Nakoľko už druhýkrát nebol zo strany pléna komory navrhnutý na konferenciu SFZ kandidát 
na predsedu a podpredsedu komory, je potrebné zabezpečiť aj na základe doručeného vzdania 
sa funkcie od p. Hliváka plynulé fungovanie a rozhodovaciu činnosť Komory SFZ pre riešenie 
sporov. Otázku vyriešenia, resp. navrhnutia komplexného systému voľby ponechávame na 



vzájomné rokovania medzi zástupcami klubov a hráčov, kde ich spoločný návrh, ktorý bude 
doručený na SFZ, bude analyzovaný internými legislatívnymi procesmi. 
Podľa doterajšieho znenia uvedeného v čl. 37 ods. 9 stanov SFZ je v prípade predčasného 
zániku mandátu člena voľného orgánu SFZ (vrátané jeho predsedu alebo podpredsedu) 
oprávnený výkonný výbor dočasne poveriť inú osobu výkonom uvoľnenej funkcie v záujme 
zabezpečenia riadnej činnosti a obsadenosti orgánov SFZ. Navrhovaná úprava toto pravidlo 
rozširuje aj o situácie, kedy došlo k zániku funkcie uplynutím funkčného obdobia a z 
akéhokoľvek dôvodu nebola obsadená uvoľnená volená funkcia. Zároveň sa upravuje, že 
kompetenciu pôvodne upravenú iba pre výkonný výbor môže využiť aj konferencia SFZ, čo 
bude aktuálne napríklad pri komore pre riešenie sporov, kde kandidáta na predsedu komory a 
podpredsedu komory musí najprv schváliť plénum komory kvalifikovanou väčšinou členov 
komory za hráčov aj za kluby, aby následne v pléne schválených kandidátov predložilo 
konferencii SFZ, čo môže určitý čas trvať. 
Návrh na zmenu stanov SFZ z dôvodu úpravy dočasného poverenia pre konferenciu SFZ 
navrhujeme schváliť s účinnosťou od schválenia predmetného návrhu. 
Pre slovenský futbalový zväz je dôležité hľadať dlhodobo udržateľné riešenia v spolupráci 
dotknutých záujmových skupín a aj preto sa navrhuje touto zmenou stanov v podstate 
minimalistická zmena, ktorá zabezpečí riadne  fungovanie komory a vytvorí priestor pre 
prípravu legislatívneho návrhu so systémovým riešením voľby predsedu a podpredsedu komory, 
hoci niektorí delegáti konferencie SFZ žiadali, aby systémové riešenie bolo už obsahom tohto 
návrhu na zmenu stanov. Na základe vecnej diskusie však prevážil názor, že pre slovenský 
futbal bude lepšie pripraviť a predložiť delegátom konferencie takúto podstatnú zmenu v 
dlhšom časovom období na základe výsledkov prebiehajúcej diskusie medzi zástupcami hráčov 
a klubov. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie 

Stanov SFZ. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 6: Prerokovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2018 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo riaditeľovi ekonomického úseku SFZ 
Marcelovi Korinekovi, ktorý oboznámil členov VV SFZ s výsledkami účtovnej závierky SFZ 
a SFZ Marketing, s.r.o. 



SFZ a SFZM po ukončení uzávierkových prác a auditu vykázal nasledujúce výsledky 
hospodárenia: 

 
Označenie:         SFZ/EUR   SFZM/EUR 

Celkové výnosy      31 890 525,75      3 461 302,59 
Celkové náklady     31 879 769,89      3 449 302,49 

Výsledok hospodárenia po zdanení za účtovné obdobie         10 755,86           11 569,10 

  
Správa o hospodárení obsahuje aj správu audítora a účtovnú závierku pozostávajúcu zo súvahy 
a výkazu ziskov a strát a poznámok za obidva subjekty.  

 
Podľa názoru audítora SFZ účtovná závierka SFZ poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie k 31.12.2018 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu 
v súlade so zákonom o účtovníctve. 

 
Členovia VV SFZ odporučili delegátom konferencie SFZ, aby výsledok Hospodárenia SFZ po 
zdanení vo výške 10 755,86  EUR bol preúčtovaný na účet Nerozdelený výsledok 

hospodárenia minulých rokov, 
 
Podľa názoru audítora SFZM účtovná závierka SFZM poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie Spoločnosti k 31.12.2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa 
k uvedenému dátumu podľa  zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 

 
Členovia VV SFZ odporučili delegátom konferencie SFZ, aby výsledok Hospodárenia SFZM 

po zdanení vo výške 10 569,10 EUR bol preúčtovaný na účet Zákonný rezervný fond. 

 

Napokon členovia VV SFZ odporučili delegátom Konferencie SFZ z dôvodu upozornenia 
audítora opraviť uznesenie Konferencie SFZ z 26. 6. 2017 k bodu 5 v písm. f) tak, že veta "Zisk 
po zdanení vo výške 746 211,51 eur je preúčtovaný na účet Záväzky voči spoločníkom a členom 
pri rozdeľovaní zisku.” sa nahrádza vetou "Zisk po zdanení vo výške 746 211,51 eur sa použije 
na výplatu podielu na zisku spoločníkovi. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ, aby výsledok Hospodárenia SFZ 

po zdanení vo výške 10 755,86 EUR bol preúčtovaný na účet Nerozdelený 

výsledok hospodárenia minulých rokov.   

2) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ, aby výsledok Hospodárenia 

SFZM po zdanení vo výške 10 569,10 EUR bol preúčtovaný na účet Zákonný 

rezervný fond. 

3) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ opraviť uznesenie Konferencie 

SFZ z 26. 6. 2017 k bodu 5 v písm. f) tak, že veta "Zisk po zdanení vo výške 746 

211,51 eur je preúčtovaný na účet Záväzky voči spoločníkom a členom pri 



rozdeľovaní zisku.” sa nahrádza vetou "Zisk po zdanení vo výške 746 211,51 

eur sa použije na výplatu podielu na zisku spoločníkovi."  

 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 7: Prerokovanie návrhu o výške členského príspevku riadnych, pridružených a 

individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval členov VV SFZ o návrhu výšky členského 
príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského. 

 
 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh výšky členského príspevku 

riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 8: Informácia o prípadoch manipulácie stretnutí v súťažiach SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý členov VV SFZ informoval o prípadoch manipulácie stretnutí 
v súťažiach SFZ.  

Nakoľko ide prípady, ktoré sú „živé“, v štádiu vyšetrovania a tým pádom podliehajú aj 
utajovaným skutočnostiam je tento bod v rámci zápisnice neverejný.  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o prípadoch manipulácie stretnutí v súťažiach SFZ. 

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 na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z 

uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval členov VV SFZ o návrhu na rozdelenie príspevkov 
z fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi 
SFZ. 
V nadväznosti na uznesenie VV SFZ zo dňa 1.5.2019 bolo navrhnuté, aby VV SFZ stanovil 
nasledujúci kľúč prerozdelenia prostriedkov fondu na podporu mládeže pre futbalové kluby 

ObFZ Banská Bystrica (suma 42.889,50 EUR) a futbalové kluby ObFZ Trenčín (suma 
16.537,50 EUR) z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ: 
 



V prípade, že klub, ktorý už nie je členom SFZ, nemá v rámci svojej oblastnej príslušnosti 
športového nástupcu, prináleží všetkým klubom v rámci príslušného ObFZ 90% zo sumy 
uplatnenej zo strany SFZ, pričom 30% rozdeľovanej sumy bude rozdelených pomerne medzi 
kluby, ktoré majú 1 alebo 2 aktívne družstvá mládeže, 30% sumy medzi kluby, ktoré majú 3 až 
5 aktívnych družstiev mládeže a 30% sumy medzi kluby, ktoré majú 6 a viac aktívnych 
družstiev mládeže v súťažiach SFZ. 

Konkrétne sumy, ktoré budú jednotlivým klubom rozdelené v zmysle tohto kľúča obdržali 
členovia VV SFZ v rámci dokumentov týždeň pred zasadnutím. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z 

uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 10: Schvaľovanie návrhu projektov financovaných z programu FIFA Forward 

2019-2022 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval členov VV SFZ o návrhu projektov financovaných 
z programu FIFA Forward 2019-2022. 
 
V aktuálnom štvorročnom cykle (2019-2022) programu FIFA Forward má SFZ k dispozícii 
finančné prostriedky v celkovom objeme 2mil. USD. V rámci rozpočtu 2019, ktorý schválila 
Konferencia SFZ na svojom zasadnutí 1.3.2019, sú na rok 2019 plánované investície v objeme 
1mil. EUR na projekty financované z uvedeného programu. 

V súlade s požiadavkami FIFA bolo navrhnuté schváliť alokáciu finančných prostriedkov na 
projekt rekonštrukcie kamerového systému na štadióne NTC Senec a projekt vybudovania 
simulátora VAR taktiež v NTC Senec v sumách podľa tabuľky, ktorá tvorí prílohu tohto listu. 

V zmysle zmluvy o spolupráci a finančnej podpore dobudovania a prevádzky Futbalovej 
Akadémie mládeže v Dunajskej Strede medzi SFZ a DAC Academy, a.s. je časť finančných 
prostriedkov z programu FIFA Forward alokovaná na daný projekt v rokoch 2019-2021. 

 



 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh projektov financovaných z programu FIFA Forward 2019-2022.  

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 11: Prerokovanie návrhu na vytvorenie novej súťaže SFZ s názvom “Prezidentský 

pohár” 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval členov VV SFZ o návrhu na vytvorenie novej 
súťaže SFZ s názvom “Prezidentský pohár”. 



 

 

 

 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na vytvorenie novej súťaže 

SFZ s názvom “Prezidentský pohár”. 



Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 12: Informácia k plnenia Strategického plánu na roky 2018-2022 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo manažérovi Strategického plánu 
rozvoja futbalu Petrovi Melekovi, ktorý členov VV SFZ podrobne informoval o stave plnenia 
Strategického plánu na roky 2018-2022. 

Predstavil plnenie týchto kľúčov projektov: 

- Grassroots, 

- Materské školy 

- Základné školy 

- Amatérsky futbal 

- Hobby futbal 

- Fanúšik 

- Športový odborník 

- Národné tímy 

- Ligové štadióny 

- Regionálny infraštruktúra 

- Ihriská s umelou trávou 

- Digitálna stratégia 

- Komerčná stratégia 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu k plnenia Strategického plánu na roky 2018-2022. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového 

poriadku SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na zmenu 
a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ. 
Generálny sekretár SFZ určil v decembri 2018 pracovnú skupinu pre zapracovanie zmien 
a doplnení Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej len „RaPP“) v nasledovnom 
zložení – P. Sepeši, M. Sládkovič, Lônčík (II. liga), M. Eperješi (VsFZ), V. Matejka (SsFZ), J. 
Farbula (BFZ), I. Hádek (ZsFZ), M. Mertinyák (ÚLK), T. Fodrek a L. Pitek (SFZ). Pracovná 
skupina v rámci svojho záverečného zasadnutia (04.06.2019) odporučila schváliť priamo na 
zasadnutí VV SFZ návrh na zmenu a doplnenie RaPP s pripomienkou, že bude schválené aj 
zimné prestupové obdobie bez obmedzenia (od 1.1. do 21.1.), nakoľko súčasne navrhované 
znenie podľa názoru niektorých členov pracovnej skupiny bude mať dopad priamo na oblastné 
futbalové súťaže. 
 
Navrhované znenie nového RaPP bolo priebežne komunikované v každom regióne 
a prezentované jednotlivým predsedom oblastných futbalových zväzov. 
 
Kvôli rozsahu dokumentov predstavujeme novelu v nasledovných dokumentoch na webových 
stránkach: 
 
1.) Novela Registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou 

 
LINK: https://docs.google.com/document/d/1YdkPZI4p8XatblWE0nf8RLX8IUdVRJg6cJux
E6R-9jo/edit?usp=sharing 
 
2.) Konsolidované znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými 

zmenami (vyznačenie zeleným zvýraznením) 

 
LINK: https://drive.google.com/file/d/16t3LlSIhUK_pJBJReyPtjNtSpF4YhvlA/view?usp=sh
aring 
 
V rámci diskusie k tomuto bodu sa niektorí členovia VV SFZ vyjadrili, že sa nestotožňujú 
s návrhom na zmenu výšky odstupného za amatéra v zmysle čl. 37 RaPP SFZ.  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku 

SFZ. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 7 

Proti – 0 



Zdržali sa hlasovania – 4 (T. Végh, K. Belaník, I. Kozák, V. Ondrejka) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku futbalu 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na zmenu a doplnenie 
Súťažného poriadku futbalu. 

Návrh novely mal alternatívne riešenia, o ktorých členovia VV SFZ diskutovali pred 
schválením finálnej verzie. Alternatívy, o ktorých sa diskutovalo boli nasledovné: 
 
1. Ak sa do návrhu novely vloží nový bod 2, ktorý bude novelizovať čl. 17 ods. 1, tak doterajšie 
body 2 až 49 sa budú označovať ako body 3 až 50. 
2. V čl. 17 ods. 1 sa slová „Ak klub pred začiatkom súťažného ročníka požiada o zaradenie jeho 
družstva do súťaže nižšej o jeden alebo viac úrovní ako je súťaž, v ktorej by mal pôsobiť podaním 
prihlášky do súťaže“ nahrádzajú slovami „Ak klub pred začiatkom súťažného ročníka nepožiada 
podaním prihlášky o zaradenie jeho družstva do súťaže, v ktorej by mal pôsobiť, alebo požiada 
podaním prihlášky o zaradenie jeho družstva do súťaže nižšej o jednu alebo viac úrovní, ako je 
súťaž, v ktorej by mal pôsobiť“. 
2. Ak sa v článku 28 ponechajú doterajšie ustanovenia o dohode o striedavom štarte hráča 
vekovej kategórie mládeže za dva kluby v oblastných a regionálnych súťažiach, potom 
pribudne ešte bod 9, doterajšie body 9 až 49 budú ako body 10 až 50, a nové body 7 až 9 návrhu 
novely bude znieť: 
„7. V čl. 28 ods. 9 sa slová „7 dní“ nahrádzajú slovami „3 dni“. 
8. V čl. 28 ods. 10 sa dopĺňa veta, ktorá znie: „Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku 
najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo.“. 
9. V článku 28 sa dopĺňajú odseky 11 a 12 znejú: 
„(11) Hracie časy uvedené v odseku 1 môžu byť v rozpise súťaží riadených SFZ vo vekových 
úrovniach U11, U13, U15, U17 upravené inak. 
(12) V súťažiach vekových kategórií prípravka a žiaci je oprávnená hrať hráčka, ktorá je 
najviac o dve vekové úrovne staršia, ako je veková úroveň súťaže, v ktorej hrá za prípravku 
alebo žiakov; hráčka môže takto hrať najviac do svojej vekovej úrovne U15.“. 
3. Ak sa zmení v článku 35 odsek 5, potom sa za bod 14 návrhu novely vloží nový bod 15 
a dovtedajšie body 15 až 49 sa zmenia na body 16 až 50. 
Návrh čl. 35 ods. 5 má dve možnosti: 
A.„14. V čl. 35 ods. 5 prvej vete sa za slovo „inak“ vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí, ak 
riadiaci orgán súťaže nerozhodol o zmene termínu stretnutia A-družstva klubu najneskôr 21 
dní pred stretnutím A-družstva klubu“.“ 
B.„14. V čl. 35 ods. 5 prvej vete sa slová „ak sa kluby nedohodnú inak“ nahrádzajú slovami 
„ak má B-družstvo klubu odohrať svoje stretnutie doma“.“ 
4. Delegát zväzu sa rozdelí na dvoch delegátov, z ktorých jeden delegát zväzu v postavení 
delegáta stretnutia bude označovaný ako „delegát zväzu“ a druhý delegát zväzu v postavení 



pozorovateľa rozhodcov bude označovaný ako „pozorovateľ rozhodcov“. Následkom tejto 
zmeny by sa najmä formálno-štrukturálne upravili články 72, 77 a 78. 
 
Kompletnú novelu Súťažného poriadku futbalu schválenú členmi VV SFZ a znenie, na ktorom 
sa členovia VV SFZ dohodli je možné nájsť na webovom sídle SFZ:  

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/5db32d35-e61c-4f52-
b98e-e378b1bfc594.pdf 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku futbalu. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu legislatívno-právnej 

a etickej komisie SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na zmenu 
a doplnenie Štatútu legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ. 
Uvedená zmena vychádza z prijatia Etického kódexu SFZ, kde bolo potrebné zareagovať na 
procesný postup a naplnenie úloh v zmysle uvedeného predpisu pre Legislatívno-právnu 
a etickú komisiu SFZ. Predmetný návrh bol komunikovaný priamo so zástupcami Legislatívno-
právnej a etickej komisie SFZ. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu legislatívno-právnej a etickej 

komisie SFZ. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

 



K bodu 16: Schvaľovanie návrhu Etického kódexu SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý členom VV SFZ predstavil návrh Etického kódexu SFZ. 
Hlavným dôvodom na zaradenie tohto bodu do programu je potreba novelizácie pôvodného 
Kódexu futbalovej etiky prijatého v roku 2007. V súčasnosti prechádza spoločnosť 
intenzívnym rozvojom a zmenami, ktoré priamo ovplyvňujú aj správanie sa jednotlivých členov 
vo futbale. Na základe uvedeného bolo potrebné sa viac zaoberať otázkami etiky vo futbale 
a novelizovať etické pravidlá správania sa v rámci futbalového hnutia aj vo svetle nedávnych 
prípadov narušujúcich integritu a regulárnosť súťaží vo futbale na území SR. Slovenský 
futbalový zväz ako národný športový zväz a jeho orgány vyžadujú od všetkých svojich členov 
v rámci futbalového hnutia okrem dodržiavania právneho poriadku Slovenskej republiky, 
Európskej únie a predpisov FIFA, UEFA a SFZ aj dodržiavanie základných princípov etiky a 
fair play v športe.   
Cieľom nového návrhu etického kódexu je potreba prevencie a zamedzenia všetkých metód 
alebo postupov, ktoré by mohli ohroziť spravodlivý priebeh futbalových stretnutí alebo súťaží 
na území Slovenskej republiky, nevhodného správania sa svojich členov a tiež zabezpečiť 
väčšiu úroveň transparentnosti v rámci futbalového hnutia. Úprava pravidiel správania sa v 
tomto kódexe má prispieť k rozvoju a čistote futbalu, či k zvyšovaniu morálky všetkých, ktorí 
sa ho zúčastňujú. Striktným dodržiavaním tohto kódexu sa vo väčšej miere zvýši atraktívnosť 
a záujem o futbal, a tiež dôvera v najväčšiu športovú organizáciu na území Slovenskej 
republiky. Ak chceme úspešne šíriť a rozvíjať šport a integráciu ľudí do športu, princíp fair-
play patrí medzi základné piliere, o ktoré by sa mal šport a jeho účastníci opierať. Čestný 
prístup v športe – fair play – je prínosom ako pre jednotlivcov, tak aj pre športové hnutie a pre 
celú spoločnosť. A my všetci máme zodpovednosť za podporu myšlienky čestnej hry. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh Etického kódexu SFZ. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 17: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu komisie pre riadenie II. 

Ligy 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na zmenu 
a doplnenie Štatútu komisie pre riadenie II. ligy. 



 

Novela sa týkala čl. 2 ods. 2 pôsobnosti komisie, konkrétne v dĺžke činnosti, ktorú  
komisia vykonáva.  
čl. 2 ods. 2  štatútu znel takto: 
„Komisia je vytvorená v súlade s článkom 65 ods. 1 Stanov SFZ a svoju činnosť podľa 
štatútu vykonáva do 30.06.2018.“ 
 

Štatút komisie pre riadenie II. ligy zo dňa 14.7.2017 sa dopĺňa takto: 
V čl. 2 ods. 2 sa slová „do 30.6.2018“ nahrádzajú slovami „na určený účel na dobu neurčitú“. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu komisie pre riadenie II. ligy. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 18: Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
členov VV SFZ informoval o správe o nezávislosti licenčných orgánov SFZ vyhotovenú 
manažérom klubového licenčného systému Milanom Vojtekom. 
V  súlade so znením Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018 a Licenčného  
štandardu SFZ, vydanie 2013, sú všetci členovia  licenčných orgánov a  licenčnej 
administratívy SFZ povinní písomne potvrdiť svoju nezávislosť voči futbalovým klubom, 
žiadajúcim o udelenie licencie pre príslušný ročník klubových súťaží UEFA a najvyššej 
domácej súťaže mužov (v súčasnosti FORTUNA liga). 

 

1. Všetci členovia Prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len „POLK“) 
podpísali „Prehlásenia o nezávislosti“, ktoré sú archivované v  ich personálnych zložkách. 
V licenčnom cykle 2018/2019 a  pri udeľovaní licencií na licenčnú sezónu 2019/2020 tak 
svoje funkcie vykonávali oprávnene a v súlade s požiadavkami základných predpisov 
klubového licenčného systému SFZ. 
 

2. Všetci členovia Odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len „OOLK“) písomne 
potvrdili pretrvávanie ich nezávislosti voči žiadateľovi o licenciu na licenčnú sezónu 
2019/2020 (klub FC Nitra, ktorý sa odvolal voči rozhodnutiu POLK o neudelení licencie 
v prvostupňovom konaní). V licenčnom cykle 2018/2019 a  pri udeľovaní licencií na 
licenčnú sezónu 2019/2020 tak svoje funkcie vykonávali oprávnene a v súlade 
s požiadavkami základných predpisov klubového licenčného systému SFZ. 
 



3. Prehlásenia o nezávislosti podpísali aj všetci členovia licenčnej komisie SFZ, aby mohli 
plniť delegované úlohy v procese preverovania klubov a udeľovania licencií pre vstup do 
klubových  súťaží UEFA a FORTUNA ligy súťažného ročníka 2019/2020. 

 
Štruktúra licenčných orgánov SFZ: 

P O L K Nezávislý štvorčlenný orgán, ktorého predsedu 

a podpredsedu volí konferencia SFZ a členov 

ustanovuje VV SFZ. Jeho aktuálne platné 

personálne zloženie je uvedené v zázname 

o  kontrole nezávislosti členov licenčných 

orgánov.     

 

O O L K  Nezávislý päťčlenný orgán, ktorého predsedu 

a podpredsedu volí konferencia SFZ a  členov 

ustanovuje VV SFZ. Jeho aktuálne platné 

personálne zloženie je uvedené v zázname 

o  kontrole nezávislosti členov licenčných 

orgánov. 

 

Zloženie licenčnej komisie SFZ: 

predseda komisie     Juraj OBLOŽINSKÝ 

odborníci pre personálno-admin. kritériá  Ján FAŠUNG a Tomáš ĎURÍK 

odborníci pre finančné kritériá   Peter MICHALÍK a Andrej ROZVADSKÝ 

odborníci pre infraštruktúrne kritériá  Ivan DEŽĎ a Daniel CHMURNÝ 

odborníci pre právne kritériá   Boris BRENČIČ a Vladimír BRENČIČ 

odborníci športové kritériá             Miloslav RICHNÁK a Milan SLÁDKOVIČ 

 

Ostatní členovia licenčnej administratívy SFZ: 

V súlade s  požiadavkami Licenčného štandardu UEFA/SFZ, oblasť klubového 

licenčného systému v podmienkach SFZ voči UEFA zastrešuje generálny sekretár SFZ 

Jozef  KLIMENT (Senior Manager). Funkciu manažéra klubového licenčného systému 

SFZ (Licensing Manager) vykonáva Milan VOJTEK, ktorý súčasne zastáva aj funkciu 

tajomníka licenčnej komisie SFZ. 

V externej komunikácii, komunikácii s médiami a v internej komunikácii licenčnej 

administratívy SFZ spolupracuje tlačová hovorkyňa SFZ Monika JURIGOVÁ (Media 

Manager). 

 

Súčasťou licenčnej administratívy z oddelenia riadenia súťaží SFZ sú Miroslav RICHTÁRIK 

a Pavol PÁCHNIK, ktorí vykonali preverenie dokumentácie klubov II. ligy mužov. 
 



Súčasťou licenčnej administratívy z oddelenia mládeže a koncepcie rozvoja futbalu sú Martin 

HASPRÚN, Martin OBŠITNÍK, Lukáš BENEDIK a Mário ROSZBECK, ktorí vykonali 
preverenie licenčnej dokumentácie FK žiadajúcich o licencie SFZ mládeže. Infraštruktúru 
mládežníckych ihrísk kontroloval Martin POHLOD.   
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 19: Správa o činnosti Komisie rozhodcov SFZ za jarnú časť súťažného ročníka 

2018/19, schvaľovanie návrhu nominačnej listiny rozhodcov SFZ na súťažný ročník 

2019/2020  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ zástupcovi rozhodcov 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý informoval Komisiu rozhodcov Slovenského futbalového 
zväzu na svojom hodnotiacom zasadnutí v dňoch 30.-31. mája 2019 v Štrbskom Plese, 
vyhodnotila výkony rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ za súťažný ročník 
2018/19. Výsledkom hodnotenia je návrh nominačných listín a zaradenie rozhodcov, asistentov 
rozhodcov a PR SFZ do výkonnostných skupín pre súťažný ročník 2019/20.  

ŠKOLSKÝ A METODICKÝ ÚSEK: 
Školský a metodický úsek KR SFZ v súťažnom ročníku 2018/2019 postupoval v zmysle 
doporučení FIFA a UEFA a pokynov VV SFZ. Riadil, organizoval a zabezpečoval prípravu R, 
AR a PR SFZ po teoretickej a odbornej stránke. Spolupracoval s jednotlivými oblastnými a 
regionálnymi KR, ako i profesionálnymi rozhodcami, zvlášť pri zabezpečovaní metodických 
materiálov, odborných prednášok a organizovaní odborných seminárov. Zabezpečoval 
a koordinoval jednotnosť výkladu PF na všetkých úrovniach. Poskytoval všetky najnovšie 
dostupné metodické materiály získané od UEFA a FIFA. Ďalšou dôležitou úlohou metodického 
úseku bolo postupovať podľa pokynov vyplývajúcich z Konvencie UEFA, venovať sa vo väčšej 
miere projektu Talent, práce mentorov, resp. pripraviť plán pre udržanie a nábor nových 
rozhodcov. Za plnenie týchto úloh bol zodpovedný p. Medveď, ktorý v spolupráci s KR SFZ a 
tiež s komisiami rozhodcov regionálnych a oblastných futbalových zväzov, organizoval viaceré 
sústredenia a semináre pre talentovaných R a ich mentorov. Od jarnej časti ročníka boli 
ustanovení do tohto projektu 11 rozhodcovia. Zúčastnili sa ich tiež odborníci z oblasti PF, 
kondičnej prípravy, psychológie a anglického jazyka. V súťažnom ročníku 2018/2019 boli 
organizované: 4x fyzické previerky pre R a AR SFZ, na ktorých rozhodcovia i asistenti plnili 



predpísané limity FIFA. Pred jesennou časťou v termíne júl 2018 bol organizovaný úvodný 
Letný doškoľovací seminár s pokynmi pre súťažný ročník 2018/2019. V Tatranskej Lomnici 
za účasti kondičného trénera p. Krčmára konal tréningový kemp R FIFA, AR FIFA, R a AR 
TOP skupiny SFZ. V apríli 2019 bol usporiadaný v Kežmarských Žľaboch seminár pre vybrané 
rozhodkyne v rámci Slovenska aj za účasti a prednášky p. Damkovej, členky Komisie 
rozhodcov UEFA a FIFA. Pre skupinu TOP R, AR a skupinu FIFA R a AR, sa organizoval vo 
februári 2019 týždenný zimný seminár spojený s kondičným sústredením v Turecku. V januári 
2019 sa uskutočnil v Tatranskej Lomnici Zimný doškoľovací seminár pre II. skupinu R, AR, 
ženy FIFA a PR SFZ. Náplňou i tohto seminára bola teoretická príprava, previerky z PF a 
kondičná príprava R a AR.  
Na základe smernice vzdelávania rozhodcov, asistentov, pozorovateľov a lektorov sa 
zorganizoval vo Vysokých Tatrách v termíne máj 2019 licenčný seminár pre rozhodcov 
(Licencia P).  
Na rozhraní mája a júna 2019 prebehol seminár Talent &Mentor SFZ v Štrbskom Plese, ktorého 
sa zúčastnili talentovaní rozhodcovia, z ktorých veľká časť bude schopná rozhodovať do 2-3 
rokov najvyššiu súťaž. 
 
Podpora talentovaných rozhodcov: 

V rámci podpory talentovaných R a AR sa naďalej využíva forma projektu Talent & Mentor 
SFZ v už štandardnej forme podpory výchovy talentovaných rozhodcov a asistentov rozhodcov 
s čoraz užším prepojením na projekty v rámci regionálnych FZ, kde sa obdobným spôsobom, 
ako na úrovni SFZ, pracuje čoraz viac vo všetkých špecifických oblastiach prípravy (kondičná, 
psychologická, mediálna, ... ) s využívaním lektorov SFZ (lic. „P“). 
V rámci podpory z UEFA Konvencie rozhodovania bol v máji 2019 uskutočnený spoločný 
seminár pre talentovaných rozhodcov a ich mentorov z jednotlivých regionálnych FZ s 
odbornými prednáškami, ale aj tréningovými jednotkami za podpory 9 lektorov SFZ, ktorý sa 
konal v Liptovskom Jáne (Alexandra Wellness Hotel a štadión domáceho FK) za nasledovnej 
účasti: 
 
• BFZ – účasť 10 R/AR a 4 mentori 
• ZsFZ – účasť 15 R/AR a 2 mentori 
• SsFZ – účasť 16 R/AR a 4 mentori 
• VsFZ – účasť 14 R/AR a 4 mentori 
 
Na úrovni SFZ bol koncom mája a začiatkom júna v Štrbskom Plese zorganizovaný seminár a 
to tradične v období na konci jarnej časti súťažného ročníka. Jeho obsahom bola prezentácia a 
rozbor videoklipov rozhodnutí účastníkov seminára a taktiež aj prednášky z oblasti kondičnej, 
psychologickej, teoretickej (PF) a jazykovej prípravy. Frekventanti absolvovali testy z PF 
(teória, video situácie) a testovanie jazykovej pripravenosti (AJ). Seminár absolvovali 
nasledujúci R a AR (10): ZsFZ (3) Papuča, Kiss, Košecký, BFZ (5) Ruc, Malárik, Parilák, 

Tomáš Straka, Štofík, VsFZ (2) Micheľ, Vass. O úspešnosti projektu svedčí najmä to, že 
z predchádzajúceho cyklu z rozhodcov a asistentov rozhodcov (Cvengroš, Ďurčo, Gemzický, 

Halíček, Hrmo, Chromý, Jánošík, Jekkel, Kmec, Libiak, Nemček, Poláček, Smolíková, 

Štrbo a Zemko) už viacerí rozhodovali Fortuna ligu (zvýraznené osoby). 



V tomto roku sa podarilo taktiež podporiť zvýšenie úrovne teoretických, ale aj praktických 
znalostí zorganizovaním seminára R/AR pre vybrané ženy z nominačnej listiny SFZ pre I. ligu 
a to v termíne apríl 2019 v Kežmarských Žľaboch za účasti 15 frekventantiek. 
 
NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN ROZHODCOV A ASISTENTOV ROZHODCOV 
SÚŤAŽÍ SFZ PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2019/20: 
 
ROZHODCOVIA SFZ (37):  
Čiernik Michal, Dohál Martin, Gemzický Erik, Glova Filip, Greško Pavol, Chmura Pavol, 
Chromý Andrej, Ihring Anton, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kačenga Ľuboš, Kišš 
Bálint, Kmec Patrik, Kolofík Tomáš, Kozák Igor, Kráľovič Peter, Kružliak Ivan, Libiak 

Maroš, Malárik Filip, Marhefka Boris, Marsal Tomáš, Mastiš Marek, Micheľ Kristián, 
Nemček Bystrík, Očenáš Michal, Ochotnický Pavel, Papuča Patrik, Parilák Boris, Pavlík 
Jozef, Prešinský Ladislav, Ruc Marián, Sedlák Dušan, Smolák Michal, Somoláni Adam, 
Straka Július, Valent Igor, Ziemba Peter 
 
 

PROJEKT ŠANCA – ROZHODCOVIA RFZ v rankingovom poradí (12+4 náhradníci):  
BFZ:   1. Ďurčo Martin 2. Tománek Lukáš 3. Choreň Matej, náhradník: Lalo Matej 
ZsFZ: 1. Husár Dominik 2. Matulová Miriama  3. Janček Denis, náhradník: Búri Ivan
  
SsFZ:  1. Holas Miroslav 2. Dančo Michal 3. Legíň Milan, náhradník: Foltán Miloš 
VsFZ: 1. Dzivjak Lukáš 2. Sučka Jaroslav  3. Bobko Radoslav ml., náhradník: Benedik 

Boris  
 

ASISTENTI ROZHODCOV SFZ (39): 
Ádám Gabriel, Bednár Peter, Benko Miroslav, Bobko Radoslav st., Borsányi Martin, Budáč 
Michal, Čajka Peter, Ferenc František, Galo Marek, Halíček Juraj, Hancko Branislav, 
Hrčka Dušan, Hrmo Andrej, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jekkel Adam, Košecký Jakub, 
Kováč Peter, Kuba Rastislav, Mihalík Peter, Perát Anton, Poláček Daniel, Poracký Roman, 
Pozor Ján, Roszbeck Mário, Sluk Michal, Somoláni Tomáš, Straka Tomáš, Súkeníková 

Mária, Špivák Martin, Štrbo Milan, Štofik Dušan, Tomčík Michal, Vass Simeon, Vitko 

Martin, Vorel Tomáš, Weiss Erik, Zemko Matej, Žákech Rastislav 
 

PROJEKT ŠANCA – ASISTENTI ROZHODCOV RFZ v rankingovom poradí  (20+3 
náhradníci):  
BFZ:   1. Lauer Lukáš 2. Henček Róbert 3. Bláha David 4. Volek Michal 5. Ralbovský 

Tomáš náhradník: Kardelis Milan 
ZsFZ:  1. Hrenák Anton 2. Krivošík Martin 3. Tokoš Peter 4. Poruban Denis 5. Lenický Ján 
náhradník: Haring Michal   



SsFZ:  1. Túma Tomáš 2. Herdel Martin 3. Burger Tomáš 4. Mosor Jozef 5. Železňák Michal, 
náhradník: Gregorec Matúš  
VsFZ:  1. Bobko Dávid 2. Hrebeňár Matej  3. Bereš Dávid 4. Pacák Tobias 5. Capík Dávid 
náhradník: Bednár Tomáš  
 
ROZHODKYNE SFZ (21): 
Alezárová Ivana, Baníková Annamária, Brutvanová Timea, Bujňáková Patrícia, Hanesová 

Zuzana, Hlaváčová Dominika, Kováčová Zuzana, Kožárová Linda, Krčová Mária, 
Kunzová Petra, Marušinová Mária, Matejová Gabriela, Matulová Miriama, Obertová 

Miroslava, Orlíková Marianna, Pavlačková Lenka, Pavlíková Petra, Súkeníková Mária, 
Šimková Mária, Valentová Zuzana, Vargová Alexandra 

 
Podmienkou pre zaradenie rozhodcov a asistentov rozhodcov na nominačné listiny SFZ je 
úspešné absolvovanie seminára a fyzických previerok rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ 
konaných v dňoch 14.-15.7.2019 v Banskej Bystrici. 
 

NÁVRH VÝKONNOSTNÝCH SKUPÍN ROZHODCOV A AR PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 
2019/20 (76): 
 
a) Súťaže riadené ÚLK 
TOP skupina rozhodcov (14):  
BFZ:  Kružliak, Pavlík, Somoláni A. 
ZsFZ:  Dohál, Kráľovič, Ochotnický, Prešinský 

SsFZ:  Gemzický, Marhefka, Očenáš 

VsFZ:  Glova, Chmura, Sedlák, Ziemba  

 

TOP skupina asistentov rozhodcov (24):  
BFZ: Bednár, Borsányi, Pozor, Roszbeck, Somoláni T. 
ZsFZ: Galo, Hancko, Kováč, Štrbo, Vitko, Žákech 
SsFZ:  Hrčka D., Hrmo, Jekkel, Jánošík, Poláček, Tomčík, Vorel 
VsFZ: Ádám, Benko, Bobko R. st., Ferenc, Perát, Weiss E 

 
b) Súťaže riadené ŠTK SFZ  
Rozhodcovia II. skupiny (23): 
BFZ:  Chromý, Malárik, Parilák, Ruc, Smolák 
ZsFZ:  Ježík, Jurenka, Kišš, Marsal, Papuča, Valent 

SsFZ:  Ihring, Kolofík, Libiak, Mastiš, Nemček 

VsFZ:  Čiernik, Greško, Kačenga, Kmec, Kozák, Micheľ, Straka J. 
 
Asistenti rozhodcov II.ligy a I.LSD (15):   
BFZ:  Jankovič, Straka T., Štofik 
ZsFZ:  Halíček, Košecký, Sluk, Zemko 
SsFZ:  Budáč, Čajka, Kuba, Súkeníková  
VsFZ:  Mihalík, Poracký, Špivák, Vass  



Výkonnostné skupiny budú uzatvorené po uskutočnení fyzických previerok a letného 
doškoľovacieho seminára rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ (14.-15.7.2019 v Banskej 
Bystrici).  
 

ÚSEK POZOROVATEĽOV ROZHODCOV (PR): 
Prvoradým cieľom práce úseku PR SFZ v súťažnom ročníku 2018/19 bolo zvládnutie jeho 
priebehu z pohľadu individuálnych výkonov PR SFZ, ktorých hodnotiace správy výkonov 
rozhodcov boli základnými podkladovými materiálmi pre činnosť KR SFZ. Po každom kole 
jednotliví členovia úseku PR SFZ pravidelne vyhodnocovali hodnotiace správy PR SFZ po 
obsahovej, ako aj formálnej stránke. Analýzy boli pravidelné predkladané vedúcemu úseku PR, 
ktorý o nedostatkoch v konkrétnych správach informoval na zasadnutiach KR SFZ.  
 

NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN PR SFZ  PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2019/20 (32): 
Bacsa Gabriel, Balko Martin, Brendza Ondrej, Cuninka Emanuel, Fašung Ján, Gádoši 

Ladislav, Hlebaško Štefan, Hodoško Štefan, Hracho Vladimír, Jakubec Artúr, Jančovič 

Tibor, Kakaščík Jozef, Kopča Miloš, Likavský Peter, Makový Miroslav, Medveď Vladimír, 
Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, Samotný 
Ľubomír, Sekereš Gabriel, Slebodník Kamil, Sluk Radomír, Suchý Ľubomír, Šipoš Pavol, 
Špila Stanislav, Špivák Ján, Udvardy Ľubomír, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Zábranský 

Jaroslav 

 
NÁVRH VÝKONNOSTNÝCH SKUPÍN POZOROVATEĽOV ROZHODCOV PRE 
SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2019/20 (32): 
 
Súťaže riadené ÚLK  
Pozorovatelia rozhodcov (17):   
Balko, Brendza, Hracho, Fašung, Gádoši, Jakubec, Jančovič, Medveď, Minárčik, 

Ružbarský, Samotný, Sekereš, Sluk, Suchý, Špivák, Udvardy, Zábranský 

 

b) súťaže riadené ŠTK SFZ 
Pozorovatelia rozhodcov (15):  
Bacsa, Hlebaško, Hodoško, Cuninka, Kakaščík, Kopča, Likavský, Makový, Migaľová, 

Richtárik, Slebodník, Šipoš, Špila, Vais, Vaňo 
 
Definitívne zaradenie PR do výkonnostných skupín bude uzatvorené po uskutočnení letného 
seminára PR SFZ dňa 15.7.2018 v Banskej Bystrici. 
 
ROZHODCOVIA A ROZHODKYNE FIFA  
Pozitívna akceptácia našich rozhodcov a rozhodkýň v zahraničí sa ako každoročne odzrkadlila 
vo vysokom počte ich nominácií od FIFA a UEFA, ako aj ponukami na rozhodovanie 
priateľských medzištátnych stretnutí jednotlivých národných asociácií. V roku 2019 to bolo 
priebežne 17 výjazdov do zahraničia.  
 
 



Na medzinárodných listinách FIFA v roku 2019 pôsobia: 
Rozhodcovia: Glova, Kráľovič, Kružliak, Marhefka, Očenáš 

Asistenti rozhodcov: Benko, Ferenc, Hancko, Kováč, Pozor, Somoláni T., Štrbo, Tomčík, 

Vorel, Weiss E. 
Rozhodkyne: Kováčová, Pavlíková, Valentová 
Asistentky rozhodkýň: Alezárová, Obertová, Pavlačková, Súkeníková 

 
Medzi najvýznamnejšie nominácie I. polroka 2019 zaraďujeme nomináciu asistentky 
rozhodkýň Súkeníkovej na MS 2019 žien vo Francúzsku a rozhodcov Kružliaka, Somolániho 

T. a Hancka na MS kategórie U20 v Poľsku. 
 

PROJEKTY KOMISIE ROZHODCOV SFZ 
 
PROFESIONALIZÁCIA  ROZHODCOV (ProR): 
 
KR SFZ pravidelne minimálne v dvojtýždňových cykloch analyzovala na spoločných 
stretnutiach činnosť ProR na stretnutiach, kde okrem iného sú rozhodcami predkladané aj 
analýzy ich vlastných stretnutí.  
ProR (pp. Kružliak, Glova, Marhefka, Očenáš, Ziemba, Dohál, Nemček) sa aktívne zapájajú 
do činnosti ohľadne školení futbalových družstiev, RFZ, ako aj ObFZ z pohľadu rozhodcovstva. 
Taktiež pripravujú školiaci materiál a vykonávajú prednáškovú činnosť. Postupne sú zapájaní 
do činnosti KR SFZ v rámci jednotlivých úsekov. 
Čo sa týka ich samotnej výkonnosti, ani oni sa nevyhli chybám. Najväčšie chyby sa vyskytli 
v stretnutí Bardejov-Šamorín (R Nemček), ani nie v posúdení situácií, ktoré viedli k ČK, ale 
k  manažovaniu stretnutia ako takého. KR boli prijaté opatrenia. Viditeľne sa u ProR zmenil 
prístup k povinnostiam, vidieť snahu byť ťahúňmi, nositeľmi rozhodcovstva  nielen na ihrisku, 
ale aj mimo neho.  
Čo sa týka fyzickej a teoretickej prípravy, patria medzi najlepšie pripravených R. Samozrejme, 
ešte stále je čo zlepšovať a hlavne sa to musí prejaviť na ihrisku. Po jesennej časti bude 
vykonaná analýza jednotlivých ProR a v prípade, že nebudú napĺňať požiadavky KR, resp. 
budú stagnovať, budú sa dopúšťať vážnych chýb, dôjde k prehodnoteniu ich účinkovania ako 
ProR. Jednou z možností je aj úprava zmluvy v oblasti finančného ohodnotenia. 
 
PROJEKT ŠANCA: 
 
KR schválila nové podmienky pre projekt Šanca. Podstatnou zmenou je, že na nominačné 
listiny SFZ môžu byť zaradení len R a AR, ktorí boli minimálne rok v projekte Šanca. Predíde 
sa tak situáciám z minulosti, že na listiny SFZ boli zaradení R a AR bez skúseností 
s rozhodovaním v súťažiach SFZ. Nastavením spolupráce s KR RFZ podľa projektu Šanca 
bude mať KR SFZ omnoho lepší prehľad o R a AR pripravených na „postup“ do SFZ. Postupne 
by malo dôjsť k výberu R a AR z projektu Šanca na nominačné listiny SFZ a nie k nomináciám 
na  nominačné listiny SFZ. 
 
 



PROJEKT VAR: 
 
Je spracovaný a pripravený na odsúhlasenie harmonogram školení, ako aj systém školenia R 
a AR pre systém VAR. KR SFZ potrebuje pre potreby školenia zariadiť a vybaviť školiace 
stredisko v NTC Senec systémom VAR. Momentálne sa čaká na rozhodnutie SFZ ohľadom 
hardvéru, softvéru a časového harmonogramu implementácie projektu. 
 

KONVENCIA ROZHODOVANIA UEFA: 
 

V oblasti vzdelávania s podporou prostriedkov UEFA Konvencie rozhodovania sa aj 
v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 pokračovalo v činnosti v už štandardne 
zadefinovaných hlavných oblastiach pôsobnosti: 
 

1. Podpora pre zvyšovanie úrovne kvality rozhodcov a asistentov rozhodcov skupiny 

TOP a skupiny FIFA:  

 
V tejto oblasti okrem štandardne zaužívaného procesu zlepšovania teoretickej znalosti PF 
formou zimných seminárov pre R/AR nominačnej listiny SFZ (viď časť správy za školský úsek 
KR SFZ) bolo v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 využité aj konanie 
medzinárodného turnaja SLOVAKIA CUP 2019 v termíne 20.–24.5. pre preverenie schopností 
rozhodovania u mladých R a AR nominačnej listiny SFZ v rámci medzinárodných stretnutí a 
získanie väčších skúseností do ich ďalšej kariéry (na 16 stretnutiach sa zúčastnilo 10 R a 20 
AR). 
 
Za podpory z prostriedkov Konvencie rozhodovania SFZ sa v termíne 25.2.–7.3.2019 
zúčastnila ženského medzinároného turnaja Cyprus Cup 2019 aj AR FIFA Mária Súkeníková 
a následne v termíne 4.4.–9.4.2019 sa zúčastnili ženského medzinárodného turnaja v 
Španielsku aj R FIFA Petra Pavlíková a AR FIFA Lenka Pavlačková (turnaj slúžil ako 
príprava pre reprezentačné A družstvá pred Women World Cup 2019 France). 

 
2. Zvyšovanie úrovne kvality vzdelávania :  

 
V priebehu jarnej časti roku 2019 boli zabezpečené ďalšie školiace materiály z úrovne UEFA 
(video-klipy a video-testy boli pripravované hlavne z ostatného poskytnutých setov videoklipov 
„RAP UEFA 2019:1“), ktoré boli následne poskytnuté k dispozícii školiteľom rozhodcov 
nielen na úrovni SFZ. 
V priebehu Januára 2019 bolo v priestoroch hotela Bránica zorganizované školenie lektorov 
vzdelávania licencie A a P (platnosť licencií na obdobie rokov 2019–2023) pre zabezpečenie 
procesu vzdelávania na všetkých úrovniach SFZ, RFZ a ObFZ (vyškolených bolo 17 lektorov 
pre vzdelávanie na úrovni P a 41 lektorov pre vzdelávanie na úrovni A). 
Taktiež pre účely aktualizácie Pravidiel futbalu a implementácie nových zmien bola v Máji 
2019 spracovaná aktualizácia PF pod názvom „Detaily všetkých zmien v Pravidlách futbalu 
2019/2020“ (edícia IFAB platná od 1.6.2019), ktorá je bude dostupná priamo na webovej 
stránke SFZ (dokument typu .pdf).  

 



Podpora talentovaných rozhodcov: 
 
V rámci podpory talentovaných R a AR sa naďalej využíva forma projektu Talent & Mentor 
v už štandardnej forme podpory výchovy talentovaných rozhodcov a asistentov rozhodcov 
s čoraz užším prepojením na projekty v rámci Regionálnych FZ, kde sa obdobným ako na 
úrovni SFZ spôsobom pracuje čoraz viac vo všetkých špecifických oblastiach prípravy 
(kondičná, psychologická, ... ) s využívaním lektorov SFZ (lic. „P“) ako aj externých 
špecialistov. 
V rámci podpory z UEFA Konvencie rozhodovania bol v dňoch 27.4.–29.4.2019 uskutočnený 
spoločný seminár pre talentovaných rozhodcov a ich mentorov z jednotlivých regionálnych FZ 
s odbornými prednáškami, ale aj tréningovými jednotkami za podpory 9 lektorov SFZ, ktorý sa 
konal v Liptovskom Jáne (Alexandra Wellness Hotel a hracej plochy domáceho FK) za 
nasledovnej účasti: 
 
• BFZ  – účasť 10 R/AR a 4 mentori 
• ZsFZ – účasť 15 R/AR a 2 mentori 
• SsFZ – účasť 16 R/AR a 4 mentori  
• VsFZ – účasť 14 R/AR a 4 mentori 

 
Na úrovni SFZ bol v rámci projektu Talent & Mentor SFZ  zorganizovaný v dňoch 31.5.–
2.6.2019 v Štrbskom Plese v priestoroch hotela TRIGAN seminár. Jeho obsahom bola 
prezentácia a rozbor videoklipov rozhodnutí účastníkov seminára a taktiež aj prednášky 
z oblasti kondičnej, psychologickej, teoretickej (PF) a jazykovej prípravy (frekventanti 
absolvovali testy PF (teória, video) a aj test jazykovej pripravenosti (AJ). Seminár absolvovali 
nasledujúci R a AR (10 R/AR): Kišš, Košecký, Malárik, Micheľ, Papuča, Parilák, Ruc, 

Straka T., Štofik a Vass. 
V tomto roku sa podarilo udržať podporu zvyšovania úrovne teoretických, ale aj praktických 
znalostí zorganizovaním jarného seminára R/AR pre vybrané ženy z nominačnej listiny SFZ 
pre I. ligu žien spolu s R/AR z listiny FIFA a to v termíne 13.–14.4.2019 v zariadení CROCUS 
v lokalite Kežmarské Žľaby za účasti 15 frekventantiek, kde hlavnou lektorkou bola p. Dagmar 
Damková (člen KR UEFA a KR FIFA) 
 

3. 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.  
V priebehu jarnej časti roku 2019 boli úspešne ukončené aktivity Školy mladých rozhodcov 
ObFZ Prešov (spolu 18 frekventantov pod vedením lektora M. Čiernika). 
Taktiež pre podporu náboru nových rozhodcov bolo v jarnej časti roku 2019 distribuovaných 
37 ks tzv. štartovacích balíčkov výstroja R na príslušné ObFZ na základe počtu nimi 
nahlásených novo „odnáborovaných“ rozhodcov. 



 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komisie rozhodcov SFZ za jarnú časť 

súťažného ročníka 2018/19. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačnej listiny rozhodcov SFZ na súťažný ročník 

2019/2020. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 20: Informácia o projekte implementácie systému videorozhodcu (VAR) 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ zástupcovi rozhodcov 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý informoval o projekte implementácie systému videorozhodcu 
(VAR). 

S ohľadom na doteraz získané informácie a informácie o prevádzkovaní systému VAR v iných 
členských krajinách FIFA / UEFA je možné riešiť implementáciu formou niekoľkých variant 
a to s ohľadom na umiestnenie video operačnej miestnosti (ďalej v texte uvádzané už len ako 
„VOR“ z anglického „Video Operating Room“), ktorých možnosti a odhadovanú finančnú 
náročnosť je uvádzaná v nasledujúcom texte: 

A. „Mobilný“ systém VAR   (VOR umiestnená v automobile) 

 
Základom riešenia je umiestnenie systémov VAR do nákladného priestoru automobilu do 3,5 t 
(s ohľadom na možnú rýchlosť presunu a potrebu kvalifikácie obsluhy) so špecificky upravenou 
plochou podobnou prenosovým vozom poskytovateľov TV signálu (TV broadcasterov - ďalej v 
texte uvádzané už len ako „TV-B“). Zdroj videosignálu by bol buď priamo od „TV-B“ zo 
„živého“ TV prenosu, alebo by bol zabezpečený kombináciou TV kamier z výbavy auta so 
„živou“ obsluhou a s doplnením zdroja videosignálu zo „statických“ kamier (bránková čiara + 
tzv. „offside“ pozícia) umiestnených na štadióne.  

 
Výhodou uvedeného riešenia je vysoká flexibilita pokrytia lokality hraného stretnutia a vysoká 
optimalizácia nákladov obstarania a prevádzky systému (možné využitie aj pre iné typy prenosov 
(napr. internetová TV, výroba štúdiových programov, prenos z tlačových relácií, ...). Naopak 
nevýhodou je možné skoré opotrebovanie materiálu v horizonte 4-5 rokov (v závislosti na výške  
uplatnených nákladoch na údržbu riešenia) a hlavne možnosť pokrytia maximálne 2 stretnutí 
v jednom hracom čase (dni).  



 
Odhadované finančné vyjadrenie pre zabezpečenie uvedeného variantu pre naše podmienky 
(prevádzkovanie 2 mobilných systémov VAR) je nasledovné: 
 
Mobilný VAR  Inv. nákl.  Prev. n. 

 VAR systém (2 x) 210 000  
 SLA pre VAR (2 x / 1 rok)  9 000 

 VAN auto + inštalácia (2 x) 190 000  
 TV kamery ("live") s obsluhou (4 x) 160 000 5 000 

 Statické TV kamery  (4 x) 20 000 2 000 

 Obsluha a techn. zabezp. (2x32+9)  219 000 

 Náklady VAR, AVAR (paušál)   56 800 

  
Komunik. syst. pre R a VAR, AVAR 

& RO (2 x) 20 000   

TOTAL       891 800  600 000 291 800 
 
 

B.  „Fixný“ systém VAR   (VOR umiestnené v priestoroch štadiónov) 

 
Tento variant riešenia uvažuje s umiestnením systémov VAR na jednotlivých štadiónoch 
„FL“ s tým, že by využíval buď signál od „TV-B“, prípadne zabezpečený lokálnou produkciou 
(„živá“ obsluha TV kamier) s doplnením zdroja videosignálu zo „statických“ kamier (bránková 
čiara + tzv. „offside“ pozícia) umiestnených na danom štadióne.  

 
Výhodou uvedeného riešenia je okamžité pokrytie všetkých 6 stretnutí „FL“ v rámci 1 kola 
a vysoká stabilita prevádzky systému (fixná inštalácia infraštruktúry). Naopak nevýhodou je 
potreba vysokej investície do zariadení s ich využitím v princípe len pre každé druhé kolo a tým 
pádom jej nízka návratnosť (efektivita) a vysoké prevádzkové náklady (údržba).  

 
Odhadované finančné vyjadrenie pre zabezpečenie uvedeného variantu pre naše podmienky 
(inštalácia a prevádzkovanie 12 VOR) je nasledovné: 
 
Fixný VAR  Investičné nákl.  Prevádz. nákl. 

(12 x štadiónov) VAR systém (12 x) 1 260 000  
 SLA pre VAR (12 x / 1 rok)  54 000 

 TV kamery - statické (12 x 6) 108 000  
 Inštalácia infraštr. (12 x) 240 000  
 TV kamery - živé (12 x 2) 960 000  
 Obsluha a techn. zabezp. (6 x 32+9)  603 000 

 Náklady VAR, AVAR (paušál)   141 290 

  Komunik. syst. pre R a VAR (6 ks) 120 000   



TOTAL          3 486 290  2 688 000 798 290 
 
 

C. „Centralizovaný“ systém VAR   (VOR umiestnené v priestoroch centra v 

„inom“ fixnom priestore) 

 
Uvedený variant riešenia počíta s umiestnením systémov VAR v centralizovaných priestoroch 
(v rámci jedného, prípadne dvoch centier). 

 
Výhodou uvedeného riešenia je okamžité pokrytie všetkých 6 stretnutí „FL“ v rámci 1 kola 
a optimalizácia cestovania technickej a VAR-AVAR obsluhy systému na fixnú lokalitu. Naopak 
nevýhodou je potreba značnej investície do zariadení a ich vysoké prevádzkové náklady 
(zabezpečenie údržby infraštruktúry) spolu s potrebou vysokej stability prenosu videosignálu.  

 
Odhadované finančné vyjadrenie pre zabezpečenie uvedeného variantu pre naše podmienky 
(inštalácia a prevádzkovanie 6 VOR) je nasledovné: 

 
Centralizovaný VAR  Investičné nákl.  Prevádz. nákl. 

(6 x VOR + TV z 12 štad.) VAR systém (6 x) 630 000  
 SLA pre VAR (6 x / 1 rok)  27 000 

 Prenos TV signálu (12 liniek) 60 000 144 000 

 Obsluha a techn. zabezp. (6x32+9)  603 000 

 Náklady VAR, AVAR (paušál)   141 290 

  Komunik. syst. pre R a VAR (6 ks) 60 000   

TOTAL          1 665 290  750 000 915 290 
Záver – odporúčané riešenie zavedenia systému VAR v podmienkach SFZ a ÚLK: 

 

S ohľadom na aktuálne podmienky v rámci SFZ, ÚLK a jednotlivých klubov „FL“ s ohľadom 
na  doteraz získané informácie a skúsenosti s prevádzkou VAR v okolitých členských krajinách 
UEFA bolo navrhnuté rozdeliť projekt zavedenia VAR v našich podmienkach na nasledujúce 
jednotlivé etapy:  

 
1. Etapa – vytvorenie školiaceho strediska systému VAR (simulátora) a vyškolenie 

VAR a AVAR. 

Pre reálne prevádzkovanie systému VAR pre „FL“ v uvažovanom horizonte počnúc začiatkom 
súťažného ročníka 2020/2021 je potrebné zabezpečiť riadne výberové konanie na dodanie 
systému VAR ako takého (HW & SW riešenie s riadnou technickou špecifikáciou systému a to 
aj s požiadavkou na automatizované vyhodnocovanie vzájomného pozičného postavenia hráčov 
pre automatické vyhodnotenie tzv. „offside“ rozhodnutia (ideálne s 2 triangulačnými čiarami 
s automatickou kalibráciou voči hracej ploche)) a to v čo najkratšom čase (mesiac jún 2019) 
s následnou inštaláciou v priestoroch NTC Senec (mesiac júl / august 2019). 

 



Prvotným a základným aspektom celého projektu je v prvom rade riadne vyškolenie jednotlivých 
osôb pre vykonávanie funkcie VAR, AVAR a RO (tzv. „Replay Operator“ = technik systému 
VAR) v súlade so stanoveným pravidlami „IAAP“ a to v jednotlivých tímoch (skupinách) tak, 
ako budú neskôr spoločne prevádzkovať implementovaný systém VAR.  

 
Pre možnosť školiť rozhodcov na používanie systému VAR čo možno najefektívnejšou formou 
pre vyžadovaný obsah a rozsah školení sa javí ako optimálne vytvoriť školiace stredisko (VAR 
simulátora) v priestoroch NTC Senec s prepojením na videosignál zabezpečovaný 
z tréningového ihriska s umelou trávou a to z dôvodu možnosti celoročnej prevádzky VAR 
simulátora. 
 
Pre VAR simulátor budú v rámci NTC Senec vyčlenené 2 kancelárske miestnosti (ako „VOR“) 
a využije sa aj existujúci priestor v ďalšej miestnosti (IT technický priestor - tzv. serverovňa).  

 
Pre zabezpečenie video signálu z ihriska s umelou hracou plochou potrebného pre tzv „off-
line“ a „on-line“ školenie VAR, AVAR a RO podľa metodiky IAAP počas jednotlivých 
futbalových stretnutí hraných na umelej hracej ploche v rámci NTC Senec je potrebné 
inštalovať potrebné technické zabezpečenie. (Plánovaná technika - videosignál UT) 
v uvažovanom časovom horizonte (mesiac september / október 2019).  

 
Odhadované celkové finančné vyjadrenie pre zabezpečenie VAR simulátora je nasledovné: 
 
 
 
VAR simulátor   Investičné nákl.  Prevádz. nákl. 

(2 pracoviská) VAR systém (2 ks) 210 000  
 Video-technika (UT NTC) 20 000 2 000 

 SLA (2 x / 1 rok)  9 000 

 Školenia (14 R + 24 AR)  30 000 

  Kom. syst. pre R a VAR (2 ks) 20 000   

TOTAL         291 000  250 000 41 000 
 
 

2. Etapa – zabezpečenie prostriedkov tzv. mobilného systému  VAR. 

Na základe získaných informácií sa v podmienkach SFZ a ÚLK („FL“) javí ako najvhodnejší pre 
začiatok využívania systému VAR koncept zavedenia VAR s nasadením tzv. 
„mobilného“ prevádzkovania systému VAR, to znamená so zabezpečením VOR v rámci auta 
typu VAN (tzv. dodávka so špeciálnou nadstavbou s váhou do 3,5 tony). Uvedené špeciálne 
vozidlo by sa zúčastňovalo stretnutí „FL“, ktoré budú prenášané priamo cez „TV-B“ a v mieste 
ich konania by sa pripájalo na prenosový voz s tým, že video signál by bol napojený priamo do 
mobilnej VOR. 
Pre zabezpečenie takéhoto riešenia bude potrebné zabezpečiť minimálne dve autá 
s predpokladaným vybavením ostatnej techniky (Plánovaná technika - mobil VAR).  



 
Uvedené obstaranie, dodanie špecifikovaného riešenia a prestavba na prevádzku automobilov so 
systémom VAR by sa mala uskutočniť začiatkom budúceho roku (mesiac január / marec 2020) 
tak, aby bolo možné školiť a otestovať systém VAR v reálnych podmienkach jeho uvažovanej 
prevádzky. 

 
Odhadované celkové finančné vyjadrenie pre zabezpečenie tejto etapy bolo už uvedené pri 
informácii o možných variantoch riešenia systému VAR – viď časť A. (Total = 891 800 EUR). 

 
3. Etapa – zabezpečenie prostriedkov pre doplnenie na tzv. „kombinovaný“ systém  

VAR. 

Na základe získaných informácií sa mi javí pre celkové pokrytie všetkých 6 stretnutí v rámci 1 
kola súťaže „FL“ systémom VAR ako najvhodnejšie riešenie využívanie tzv.  
„kombinovaného“ riešenia nasadenia systému VAR, to znamená so zabezpečením 2 kusov tzv. 
„mobilných“ VOR a ďalších 4 pracovísk (VOR) v rámci jednej, prípadne dvoch centrál (fixné 
technické riešenie mimo štadiónov klubov „FL“).  

 
Pre uvedené riešenie je však potrebné zabezpečiť dostatočne kvalitné a stabilné prenosové trasy 
(internetové alebo satelitné) pre zabezpečenie prenosu video signálu zo štadióna klubu 
„FL“ priamo do príslušnej VOR, čo bude najvhodnejšie odskúšať v prvej pilotnej etapa 
s využitím riešenia smerom na VAR simulátor (pripojenie na VOR v NTC Senec) a to v období 
jarnej časti súťaže „FL“ s ohľadom na dobudovanie potrebnej infraštruktúry na jednotlivých 
štadiónoch (mesiac apríl / máj 2020). 
 
Kombinovaný VAR  Investičné nákl.  Prevádz. nákl. 

(doplnenie o 2 x VOR) VAR systém (2 x) 210 000  
 SLA pre VAR (2 x / 1 rok)  9 000 

 Prenos TV signálu (12 liniek) 60 000 144 000 

 Obsluha a techn. zabezp. (4 x 32)  384 000 

 Náklady VAR, AVAR (paušál)   141 290 

  Komunik. syst. pre R a VAR (2 ks) 20 000   

TOTAL              968 290  290 000 678 290 
 

 
Odhadované celkové optimalizované finančné vyjadrenie pre zabezpečenie uvedeného postupu 
zavedenia systému VAR (celkové pokrytie všetkých 6 stretnutí v rámci „FL“) pri prevádzkovaní 
2 „mobilných“ + ostatných „centralizovaných“ systémov VAR. Jednalo by sa o 2 pracoviská 
systému VAR v rámci NTC SC (VAR simulátor = 2 x VOR) + ďalšie VOR v inej lokalite, ako 
napríklad inštalácia systému VAR v rámci NFŠ (1 x VOR na národnom futbalovom štadióne na 
Tehelnom poli v Bratislave), ktorá bude financovaná z príspevku UEFA z jedného 
z investičných programov.  
 



Uvedené náklady optimalizovaného riešenia by bolo možné rozložiť na časové obdobie 
minimálne 2 rokov a ich celková výška by mala byť nasledovná: 

 
Celkový systém VAR  Investičné nákl.    Prevádz. nákl. 

    
Mobilný VAR (2 x VOR)  600 000 291 800 
Central. VAR - NTC SC (2 x VOR) 250 000 41 000 

Central. VAR - 2. lokalita (2 x VOR) 290 000 678 290 

TOTAL          2 151 090  1 140 000 1 011 090 
 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o projekte implementácie systému videorozhodcu 

(VAR). 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 21: Informácia o zmene a doplnení Pravidiel futbalu  

 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ zástupcovi rozhodcov 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý informoval, že na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí 
Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 
schválené zmeny, doplnenia a objasnenia Pravidiel futbalu 2019/20. Tri z týchto zmien boli 
schválené po dvojročnom, celosvetovom experimente: 
- zavedenie ŽK a ČK pre členov realizačných tímov za NS 
- striedaný hráč opustí hraciu plochu v mieste, ktoré je najbližšie k čiare ohraničujúcej 

hraciu plochu 
- pri kope od bránky a pri voľnom kope zahrávanom brániacim družstvom z vlastného 

pokutového územia je lopta v hre, akonáhle je kop vykonaný (loptou môže byť zahrané 
aj predtým ako opustí pokutové územie). 

Ďalšie zmeny sa týkajú: 
- jasnejšieho znenia pre „hru rukou“ a jeho preformulovanie 
- útočiacich hráčov, ktorí musia byť pri vykonávaní voľných kopov najmenej 1 meter od 

(mimo) obranného múra súpera 



- brankára, ktorý pri vykonávaní pokutového kopu smie stáť na bránkovej čiare iba 
jednou nohou 

- novej procedúry nadväzovania na hru rozhodcovskou loptou (včítane nadviazania na 
hru po zásahu rozhodcu loptou potom, keď táto smeruje do bránky, alebo sa tým zmení 
tímové držanie lopty alebo sa rozvinie sľubný útok). 

Tento dokument sumarizuje iba hlavné zmeny. Viac detailnú verziu s presným textom všetkých 
zmien možno nájsť v dokumente „Pravidlá futbalu 2019/20 – Zmeny a objasnenia“. Oba 
dokumenty sú prístupné na webovej stránke IFAB (www.theifab.com). 
Stiahnuteľné verzie Pravidiel futbalu 2019/20 v jazyku anglickom, francúzskom, nemeckom 
a španielskom budú prístupné koncom mája na webovej stránke IFAB spolu s podrobnosťami 
nových IFAB Pravidiel futbalu. 
Všetky zmeny nadobúdajú platnosť 1.6.2019. V súťažiach začínajúcich pred týmto dátumom 
ich možno začať aplikovať pred začiatkom ich súťaží, po odsúhlasení aj počas súťaže (napríklad: 
po prestávke v polovici súťaží) alebo ich aplikáciu možno posunúť (odložiť) najneskôr do 
začiatku nového súťažného ročníka. 
 
Pripomienky 

 

IFAB a FIFA by radi pripomenuli všetkým dva veľmi dôležité aspekty hry: 
 
 
 

• Kapitáni 
 

- Pravidlá futbalu stanovujú, že kapitán družstva má určitý stupeň (mieru) zodpovednosti 
za správanie sa jeho družstva. Od kapitánov družstiev sa v tomto zmysle očakáva, že 
využijú ich zodpovednosť na podporu tejto myšlienky a budú s pokojom a pozitívne 
vplývať na správanie sa jeho spoluhráčov, zvlášť v kontroverzných alebo 
konfrontačných situáciách, do ktorých sú zapojení súperiaci hráči alebo rozhodcovia. 
 

• Rešpekt voči rozhodcom 
 

- Hráči musia rešpektovať všetky rozhodnutia, ktoré vykoná rozhodca alebo ostatní 
rozhodcovia. 

- Zároveň musia rešpektovať Pravidlá futbalu a rozhodcov, ktorí ich aplikujú s dôrazom 
na férovosť a imidž futbalu. 

Súhrnný prehľad zmien Pravidiel futbalu 

 
PRAVIDLO 3 

• Hráč, ktorý je striedaný, musí opustiť hraciu plochu v najbližšom mieste na 
postrannej/bránkovej čiare okrem prípadu, keď je inštruovaný rozhodcom inak. 

PRAVIDLO 4 



• Viac farebné/vzorkované spodné oblečenie je povolené, ak je presne rovnaké ako rukáv 
hlavného (základného) dresu (košele). 

PRAVIDLO 5 

• Rozhodca nemôže zmeniť rozhodnutie o nadviazaní na hru potom, ak už hra bola 
nadviazaná. Za určitých okolností môže udeliť ŽK alebo ČK za predchádzajúci 
priestupok. 

• Ak rozhodca opúšťa hraciu plochu z dôvodu vzhliadnutia situácie VAR systémom a 
zavolá hráčov späť na hraciu plochu na konci polčasu, rozhodnutie ešte môže byť 
zmenené. 

• Členom realizačného tímu, ktorí sa správajú nešportovým spôsobom môže byť udelená 
ŽK alebo ČK. Ak vinník nemôže byť identifikovaný, ŽK alebo ČK bude udelená 
hlavnému trénerovi. 

• Ak je nariadený pokutový kop, vykonávateľ pokutového kopu môže byť ošetrený 
prípadne môže byť posúdené jeho zranenie. Tento hráč môže zostať na hracej ploche 
a následne potom vykonať nariadený pokutový kop. 

PRAVIDLO 7 

• Objasnenie rozdielu medzi prestávkou na schladenie tela (takzvaný „cooling“ break) a 
prestávkou na občerstvenie sa nápojmi. 

PRAVIDLO 8 

• Družstvo, ktoré získa (vyhrá) žreb pred začiatkom stretnutia, môže si vybrať vykonanie 
výkopu. 

• Rozhodcovská lopta bude vhodená brankárovi, ak bola hra prerušená vo vnútri 
pokutového územia alebo jednému z hráčov toho družstva, ktoré sa dotklo lopty ako 
posledné v mieste, kde došlo k dotyku. Všetci ostatní hráči (oboch družstiev) musia byť 
v momente vhodenia rozhodcovskej lopty vzdialení najmenej 4 metre od tohto miesta. 

PRAVIDLO 9 

• Nadviazanie na hru rozhodcovskou loptou potom, čo táto zasiahla rozhodcu (alebo 
ostatných rozhodcov) a smeruje do bránky, vedie k zmene družstva, ktoré má loptu pod 
kontrolou alebo ak sa začína rozvíjať sľubný útok.   
                                                                                                            

PRAVIDLO 10 

• Brankár nemôže dosiahnuť gól hodením lopty rukou priamo do súperovej bránky. 

PRAVIDLO 12 

• Text pre hranie lopty rukou bol prepísaný z dôvodov väčšej zrozumiteľnosti / 
dôslednosti s jasnými pokynmi preto, kedy by mala byť potrestaná (a nie nepotrestaná) 
„neúmyselná“ hra rukou. 

• Potvrdenie, že nepovolené hranie lopty rukou brankárom v jeho vlastnom pokutovom 
území nie je trestané disciplinárnou sankciou – ŽK alebo ČK. 

• Ak po vhodení lopty alebo úmyselnej prihrávke od spoluhráča brankár neúspešne kopne 
alebo sa pokúša kopnúť loptu do hry, v takom prípade brankár môže hrať loptu rukou. 



• Rozhodca môže oneskoriť udelenie ŽK alebo ČK do najbližšieho prerušenia hry, ak 
družstvo, ktoré sa neprevinilo rýchlo vykonalo voľný kop a rozvinula sa gólová 
príležitosť. 

• ŽK za zakázanú oslavu dosiahnutia gólu sa udeľuje aj vtedy, keď gól nebol uznaný. 
• Zoznam priestupkov, za ktoré rozhodca verbálne varuje (upozorňuje) alebo udeľuje ŽK 

prípadne ČK členom realizačného tímu 
• Všetky priestupky verbálneho charakteru budú potrestané nepriamym voľným kopom. 
• Kopnutie predmetu (objektu) je trestané rovnakým spôsobom ako hodenie predmetu 

(objektu). 

PRAVIDLO 13 

• Keď je vykonávaný nepriamy voľný kop, rozhodca môže ukončiť signalizáciu 
nepriameho voľného kopu ak je jasné, že nemôže byť priamo dosiahnutý gól (napríklad 
pri väčšine nepriamych voľných kopoch za hráča mimo hry). 

• Pri voľných kopoch nariadených v prospech brániaceho družstva z ich vlastného 
pokutového územia je lopta v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe, nemusí 
opustiť pokutové územie. 

• Ak je obranný múr brániacich sa hráčov vytvorený z najmenej troch (3) hráčov, všetci 
útočiaci hráči musia byť najmenej 1 meter mimo múra. Nepriamy voľný kop sa nariadi, 
ak vstúpia v čase jeho vykonania bližšie ako 1 meter k múru. 

PRAVIDLO 14 

• V čase, keď sa vykonáva pokutový kop, bránkové žrde, brvno a sieť sa nesmú hýbať 
a brankár sa ich nesmie dotýkať. 

• V čase, keď sa vykonáva pokutový kop, brankár musí mať najmenej časť jednej nohy 
na / alebo v línii s bránkovou čiarou, nemôže stáť za touto čiarou. 

• Ak sa priestupok stane potom, ako rozhodca dal pokyn na vykonanie pokutového kopu, 
ale ešte nie je vykonaný (lopta nie je v hre), musí byť vykonaný po udelení akejkoľvek 
ŽK alebo ČK.                                           

PRAVIDLO 15 

• Hráči súperovho družstva musia byť najmenej 2 metre od miesta na postrannej čiare, 
odkiaľ sa vykonáva vhadzovanie lopty. Platí to aj vtedy, ak je vhadzujúci hráč 
v momente vhodenia lopty vzdialený od postrannej čiary. 

PRAVIDLO 16 

• Pri kope od bránky je lopta v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe, nemusí 
opustiť pokutové územie. 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o zmene a doplnení Pravidiel futbalu. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 22: Správa o činnosti Komisie delegátov SFZ za jarnú časť súťažného ročníka 

2018/19, schvaľovanie návrhu nominačnej listiny delegátov SFZ na súťažný ročník 

2019/2020 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
členom VV SFZ predstavil Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jarnú časť súťažného 
ročníka 2018/19 a návrh nominačnej listiny delegátov SFZ na súťažný ročník 2019/2020. 
 

Komisia počas svojej činnosti v jarnej časti súťaží hodnotila správy delegátov zo stretnutí, 
jednotlivé podania (oznámenia o nedostatkoch, fotodokumentáciu a videonahrávky) a celkovú 
prácu delegátov. Hodnotenie správ delegátov vykonávali členovia komisie p. Švarc a p. Kiss. 
V tejto oblasti boli úlohy hodnotiaceho úseku splnené. Zo získaných podkladov vyplynulo, že 
boli zaznamenané viaceré pozitíva. Tejto oblasti sa v ďalšom období bude venovať vyššia 
pozornosť. Počas súťažných stretnutí boli zaznamenané niektoré pochybenia delegátov. Túto 
oblasť potom riešila komisia prizvaním delegáta na jej rokovanie a prijatím opatrení.  
V závere jarnej časti súťaží vykonala komisia celkové a podrobné vyhodnotenie práce každého 
z delegátov. Vyhodnotenie bolo komisiou prejednané a riadne schválené. Na základe týchto 
hodnotení sa rozhodovalo aj o zmenách v nomináciách na ďalší súťažný ročník. Komisia 
konštatuje, že veľká časť delegátov zodpovedne a správne vykonávala všetky svoje povinnosti. 
Hodnotila, že semináre a celkovo vzdelávanie má pozitívny dopad na prácu delegáta. Delegáti 
na ich základe správne prenášali poznatky zo seminárov, školení a iných poznatkov do praxe. 
Pristupovali k svojej práci zodpovedne s presadzovaním úzkej spolupráce organizačných 
zložiek na stretnutí. Počas tohto obdobia  najlepšie výsledky dosiahli delegáti Chocholouš, 
Benedikovič, Košičár, Švarc, Vaľko, Korman, Repa, Farbula. Progres bol zaznamenaný 
u delegáta Zdechovana. Celkovo možno hodnotiť prácu delegátov ako prospešnú a účinnú, 
ktorá je prínosom pre futbalový zväz.  

Pre budúci súťažný ročník bola komisiou pripravená nominačná listina delegátov pre súťažný 
ročník 2019/2020. Komisia odporučila VV týchto delegátov zaradiť do Zoznamu delegátov 
SFZ. Zoznam delegátov bol predložený na rokovanie VV SFZ.  

Komisia delegátov SFZ predložila VV SFZ návrh na schválenie tohto zoznamu delegátov 

pre súťažný ročník 2019/20:  

Benedikovič Ladislav,  Chlamoviansky Eduard, Gróf Ivan, Kiss Ervín, Korman Štefan, 
Medovič Anton, Nagy František, Panák Ján, Čan Vladimír, Džubák Ján, Eperješi Marcel, 
Kovalčík Jozef, Labanc Ján, Olšavský Štefan, Švarc Jaroslav, Vaľko Štefan, Vansa Vladimír, 
Budáč Marcel, Forgon Ján, Jasenák Marián, Fajčík Miroslav, Repa Igor, Schneider Miroslav, 



Vorel František, Zdechovan Dušan, Bóc Miroslav, Dadykin Róbert, Farbula Ján, Košičár 
František, Lônčík Milan, Tomášová Renáta, Jaška Miroslav, Mertyniák Michal.  
 

Práca každého dobrovoľného člena komisie je prínosom k úspešnému zvládnutiu úloh komisie. 
Celkovo je možné konštatovať, že skúsenosti a prehľad o práci delegátov je neoceniteľnou 
potrebou pre ďalšiu prácu komisie. Výborné výsledky práce pri celkovej podpore organizácie 
práce komisie odvádzal jej tajomník p. Páchnik. Jeho nasadenie v práci má trvalo vysokú 
úroveň a je nepochybne veľkým prínosom komisie.  
V ďalšom období bude komisia pracovať pre rozvoj futbalu s vynaložením jej všetkých síl. Vo 
svojej ďalšej práci využije komisia všetky poznatky z minulých období, s cieľom neustáleho 
zlepšovania svojej práce. Komisia delegátov SFZ bude pracovať na zlepšení organizácie 
podujatí a presadzovaní dodržiavania príslušných noriem vo futbale. Komisia chce a bude 
presadzovať právo, pravdu, rovnosť a činnosť v súlade so zákonnými a športovými normami.    
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jarnú časť 

súťažného ročníka 2018/19. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačnej listiny delegátov SFZ na súťažný ročník 

2019/2020. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 23: Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta SFZ pre  
legislatívno-právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh na prijatie nových 
riadnych členov SFZ. 

Podľa čl. 52 písm. g) stanov SFZ výkonný výbor rozhoduje o prijatí nových riadnych členov 
po predložení všetkých podkladov podľa čl. 27, ods. 4 Stanov SFZ. 
  
Slovenskému futbalovému zväzu boli doručené písomné žiadosti nasledovných subjektov:  
OFC Kráľovičove Kračany (občianske združenie, Obl.FZ Dunajská Streda) 
TJ Družstevník Medveďov (občianske združenie, Obl.FZ Dunajská Streda) 
Futbalový club Rómov Zlaté Klasy (občianske združenie, Obl.FZ Dunajská Streda) 
Futbalový klub Slovan Šimonovany - Partizánske (občianske združenie, Obl.FZ Prievidza) 
FC 1912 Topoľčany (občianske združenie, Obl.FZ Topoľčany) 
TJ Diamond Lomná (občianske združenie, Obl.FZ Dolný Kubín) 



Športový klub Bziny (občianske združenie, Obl.FZ Dolný Kubín) 
1.ŠK Tatran Spišské Vlachy (občianske združenie, Obl.FZ Spišská Nová Ves) 
Pod Šibenou Roma Hanušovce nad Topľou (občianske združenie, Obl.FZ Vranov nad 
Topľou) 
TJ Ploské (občianske združenie, Obl.FZ Košice - okolie) 
Akadémia Futbalu Crow Košice, (občianske združenie, Obl.FZ Košice - mesto) 
Futbalový klub Bukovce (občianske združenie, Obl.FZ Svidník) 

Preskúmaním kompletnosti dokladov sa zaoberalo Legislatívno-právne oddelenie a Matrika 
SFZ. Oba útvary konštatujú, že žiadosti vyššie uvedených futbalových klubov spĺňajú 
požiadavky podľa čl. 27 ods. 4 stanov SFZ. Všetky doklady pre splnenie formálnych náležitosti 
zo strany klubov sú k nahliadnutiu v archíve Matriky SFZ. Legislatívno-právne oddelenie a 
Matrika SFZ odporúčajú Výkonnému výboru prijať vyššie uvedené kluby za riadnych členov 
SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje OFC Kráľovičove Kračany (občianske združenie, Obl.FZ Dunajská 
Streda), TJ Družstevník Medveďov (občianske združenie, Obl.FZ Dunajská Streda), 
Futbalový club Rómov Zlaté Klasy (občianske združenie, Obl.FZ Dunajská Streda), 
Futbalový klub Slovan Šimonovany - Partizánske (občianske združenie, Obl.FZ Prievidza), 
FC 1912 Topoľčany (občianske združenie, Obl.FZ Topoľčany), TJ Diamond Lomná 
(občianske združenie, Obl.FZ Dolný Kubín), Športový klub Bziny (občianske združenie, 
Obl.FZ Dolný Kubín), 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy (občianske združenie, Obl.FZ Spišská 
Nová Ves), Pod Šibenou Roma Hanušovce nad Topľou (občianske združenie, Obl.FZ 
Vranov nad Topľou), TJ Ploské (občianske združenie, Obl.FZ Košice - okolie), Akadémia 

Futbalu Crow Košice, (občianske združenie, Obl.FZ Košice - mesto) a Futbalový klub 

Bukovce (občianske združenie, Obl.FZ Svidník) za riadnych členov SFZ. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 24: Doplňujúce ustanovovanie Komisie partnerov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta SFZ pre  
legislatívno-právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý členov VV SFZ informoval, že 
v stanovenom termíne nebol SFZ doručený žiadny návrh na člena Komisie partnerov SFZ. 



Z tohto dôvodu navrhol prezident SFZ, aby sa termín na zasielanie návrhov predĺžil do 30. 
septembra 2019 a samotné ustanovovanie členov komisie sa uskutočnilo na októbrovom 
zasadnutí VV SFZ. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na 
októbrové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov 
na funkcie ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta 
doručili do 30.09.2019 do 23:59 hod. na emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s 
označením predmetu správy „Voľby 2019“ 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 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 25: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

mesiaca máj 2019 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
členov VV SFZ informoval o odohraných zápasoch reprezentačných výberov v mesiaci máj. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev 

SR za obdobie mesiaca máj 2019. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 26: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta SFZ pre  
legislatívno-právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý členov VV SFZ informoval, že v 
čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ sa uskutočnilo jedno hlasovania per rollam, 
konkrétne č. 04/19 vo „Schvaľovanie spôsobu vyplatenia odmeny prezidenta SFZ v zmysle 

uznesenia VV SFZ č. 62/19 zo dňa 1.5.2019”. 
 
Na riadnom zasadnutí VV SFZ bolo dňa 1. mája 2019 prijaté uznesenie č. 62/19 VV SFZ, 
ktorým bola schválená odmena pre prezidenta SFZ, avšak nebol schválený spôsob jej 
vyplatenia. Nakoľko pre účely auditu je potrebné presne vyšpecifikovať spôsob uhradenia 
odmeny, bol predložený návrh, aby bola prezidentovi SFZ vyplatená odmena vo výške 50.000,- 



EUR v zmysle uznesenia VV SFZ č. 62/19 zo dňa 1.5.2019 formou vyplatenia odmeny 
konateľa SFZ Marketing, s.r.o. zo zisku po zdanení za rok 2017.     
 
Svoje stanoviská mali členovia možnosť zasielať v termíne do 29. mája 2019 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh  

spôsobu vyplatenia odmeny prezidenta SFZ v zmysle uznesenia VV SFZ č. 62/19 zo dňa 

1.5.2019, 
alebo 
Neschvaľujem návrh  

spôsobu vyplatenia odmeny prezidenta SFZ v zmysle uznesenia VV SFZ č. 62/19 zo dňa 

1.5.2019, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu  

spôsobu vyplatenia odmeny prezidenta SFZ v zmysle uznesenia VV SFZ č. 62/19 zo dňa 

1.5.2019. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV SFZ, z toho 10 hlasovali 

formou “schvaľujem”,  jeden (J.Kováčik) hlasoval formou “zdržujem sa hlasovania”. 

 

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 VV SFZ. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 27: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 

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

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ p. Františkovi Šottovi a p. 

Kamilovi Somolánimu.  

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 28: Schvaľovanie návrhu na zaradenie klubu Slavoj Trebišov do II. ligy v zmysle 

čl. 19 písm. c) Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ  

 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
členov VV SFZ informoval, že klub FC Lokomotíva Košice nepodal v termíne do 15. júna 2019 
prihlášku do súťažného ročníka 2. ligy 2019/2020. Predmetný klub mal právo účasti v súťaži 
(v súťažnom ročníku 2. ligy 2019/2020 sa umiestnil na 11. mieste). 

Odporúčanie z Komisie pre riadenie II. ligy: 

Pri uvedenej situácii sa prezumpuje použitie čl. 17 ods. 1 písm. b) Súťažného poriadku SFZ, 
kde sa však vyžaduje, aby klub "pred začiatkom súťažného ročníka požiadal o zaradenie 
jeho družstva do súťaže nižšej o jeden alebo viac úrovní ako je súťaž, v ktorej by mal 
pôsobiť podaním prihlášky do súťaže”. Ustanovenia čl. 17 ods. 1 písm. b) Súťažného 
poriadku SFZ teda vyžaduje vykonanie administratívneho úkonu zo strany klubu, aby 
takúto skutočnosť oznámil, resp. požiadal, a to “žiadosťou o zaradenie družstva do súťaže 
nižšej úrovne ako je súťaž, v ktorej mal pôsobiť podaním prihlášky”. Nakoľko v 
predmetnom prípade absentuje takáto žiadosť od klubu FC Lokomotíva Košice, nie je 
možné podľa nášho názoru aplikovať na predmetnú situáciu čl. 17 ods. 1 písm. b) 
Súťažného poriadku SFZ. 

Nakoľko čl. 19 písm. C) Rozpisu súťaží SFZ normuje, že "ak nebude naplnený počet 
účastníkov republikových súťaží podľa ich schválenej štruktúry, na základe návrhu 
riadiaceho orgánu rozhodne o zaradení ďalších družstiev do príslušnej súťaže VV SFZ”, 
odporúča Komisia pre riadenie II. ligy zaradenie Slavoj Trebišov do II. ligy, za predpokladu 
splnenia všetkých potrebných náležitostí v zmysle predpisov SFZ. Slavoj Trebišov sa 
umiestnil v práve skončenom ročníku II. ligy na 13.mieste, čím sa stal štvrtým 
vypadávajúcim. 

Na základe vyššie uvedeného, Komisia pre riadenie II. ligy ako riadiaci orgán súťaže II. 
ligy, odporučila VV SFZ schváliť návrh na zaradenie Slavoj Trebišov do II. ligy. 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ schvaľuje návrh na zaradenie klubu Slavoj Trebišov do II. ligy v zmysle čl. 19 

písm. c) Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 28: Diskusia 

Informácia o zasadnutia VV SFZ v druhom polroku 2019 

Jozef Kliment: 

Informoval, že s prihliadnutím na termínové listiny, štátne sviatky a dni pracovného pokoja sú 
zasadnutia VV SFZ naplánované v týchto termínoch: 

- 5. septembra, 

- 1. októbra, 

- 5. novembra, 

- 6. decembra 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 18. júna 2019 v Košiciach: 

 

Uznesenie č. 71/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 72/19 VV SFZ:  

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu konferencie. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 

 

 



Uznesenie č. 73/19 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ za rok 2018. 

                                                                                                                    T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 74/19 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov 
SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 75/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ, aby výsledok Hospodárenia SFZ po 
zdanení vo výške 10 755,86 EUR bol preúčtovaný na účet Nerozdelený výsledok 
hospodárenia minulých rokov.   

2) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ, aby výsledok Hospodárenia SFZM 
po zdanení vo výške 10 569,10 EUR bol preúčtovaný na účet Zákonný rezervný fond. 

3) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ opraviť uznesenie Konferencie SFZ 
z 26. 6. 2017 k bodu 5 v písm. f) tak, že veta "Zisk po zdanení vo výške 746 211,51 
eur je preúčtovaný na účet Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní 
zisku.” sa nahrádza vetou "Zisk po zdanení vo výške 746 211,51 eur sa použije na 
výplatu podielu na zisku spoločníkovi."  

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 76/19 VV SFZ:  

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh výšky členského príspevku 
riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 77/19 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie informáciu o prípadoch manipulácie stretnutí v súťažiach SFZ. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 

 



Uznesenie č. 78/19 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených 
nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 

Uznesenie č. 79/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh projektov financovaných z programu FIFA Forward 2019-2022.  
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 80/19 VV SFZ:  

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na vytvorenie novej súťaže SFZ 
s názvom “Prezidentský pohár”. 
          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 

 

Uznesenie č. 81/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu k plnenia Strategického plánu na roky 2018-2022. 

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 82/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

  
T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 83/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku futbalu. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 



Uznesenie č. 84/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu legislatívno-právnej a etickej komisie 
SFZ. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 85/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh Etického kódexu SFZ. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 86/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu komisie pre riadenie II. ligy. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 87/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 88/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komisie rozhodcov SFZ za jarnú časť 
súťažného ročníka 2018/19. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačnej listiny rozhodcov SFZ na súťažný ročník 
2019/2020. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 89/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o projekte implementácie systému videorozhodcu (VAR). 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 

Uznesenie č. 90/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o zmene a doplnení Pravidiel futbalu. 



T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 91/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jarnú časť 
súťažného ročníka 2018/19. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačnej listiny delegátov SFZ na súťažný ročník 
2019/2020. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 92/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje OFC Kráľovičove Kračany (občianske združenie, Obl.FZ Dunajská 
Streda), TJ Družstevník Medveďov (občianske združenie, Obl.FZ Dunajská Streda), 
Futbalový club Rómov Zlaté Klasy (občianske združenie, Obl.FZ Dunajská Streda), 
Futbalový klub Slovan Šimonovany - Partizánske (občianske združenie, Obl.FZ Prievidza), 
FC 1912 Topoľčany (občianske združenie, Obl.FZ Topoľčany), TJ Diamond Lomná 
(občianske združenie, Obl.FZ Dolný Kubín), Športový klub Bziny (občianske združenie, 
Obl.FZ Dolný Kubín), 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy (občianske združenie, Obl.FZ Spišská 
Nová Ves), Pod Šibenou Roma Hanušovce nad Topľou (občianske združenie, Obl.FZ Vranov 
nad Topľou), TJ Ploské (občianske združenie, Obl.FZ Košice - okolie), Akadémia Futbalu 
Crow Košice, (občianske združenie, Obl.FZ Košice - mesto) a Futbalový klub Bukovce 
(občianske združenie, Obl.FZ Svidník) za riadnych členov SFZ. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 93/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na 
októbrové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov 
na funkcie ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta 
doručili do 30.09.2019 do 23:59 hod. na emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s 
označením predmetu správy „Voľby 2019“ 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 

 

 




