
Zápisnica č. 07/19 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 5. septembra 2019 v Bratislave 

  

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 

          Ladislav Gádoši – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 

          Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ  

                                Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

          Dušan Radolský – zástupca trénerov 

          Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

 

Ospravedlnený:     Petr Kašpar – zástupca ÚLK 

            

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 

           Peter Melek – manažér Strategického plánu rozvoja futbalu 

Program:  

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia o plnení projektov zo Strategického plánu SFZ na roky 2018-22 
4. Informácia o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie 

a modernizácie futbalových štadiónov 
5. Informácia o realizácii projektov zameraných na výstavbu tréningových 

futbalových ihrísk s umelou trávou 
6. Schvaľovanie návrhu Smernice o vzdelávaní trávnikárov 
7. Ustanovovanie člena Komisie SFZ pre štadióny a ihriská  
8. Ustanovovanie člena Komisie pre riadenia II. ligy 



9. Ustanovovanie člena Komisie delegátov SFZ 
10. Ustanovovanie tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov 
11. Schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2020 
12. Schvaľovanie návrhu zloženia realizačných tímov mládežníckych 

reprezentačných družstiev SR 
13. Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ 
14. Informácia o realizácii verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na 

uzavretie zmluvy na dodanie tovaru - simulátora „video assistant 
referee“ (VAR), komunikačného systému a na dodanie služieb operátora 
prevádzky VAR 

15. Informácia o plnení projektu s názvom Vzdelávací a skúšobný modul 
k organizovaniu verejných športových podujatí 

16. Informácia o aktuálnej komunikácii medzi SFZ a ÚFP 
17. Informácia o organizovaní konferencie Šport a právo v dňoch 3.-4. októbra 

2019 v Poprade 
18. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

mesiacov júl a august 2019 
19. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
20. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ 
21. Diskusia 

 
 
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu. 
Pred hlasovaním požiadal prezident ÚLK Ivan Kozák o zmenu názvu a procedúru v bode č. 6 
„Schvaľovanie návrhu Smernice o vzdelávaní trávnikárov“ na názov „Prerokovanie 
návrhu Smernice o vzdelávaní trávnikárov“, s odôvodnením mandátu od Prezídia ÚLK 
a Komisie SFZ pre riadenie II. ligy na dôslednejšie oboznámenie sa s pripravovaným 
materiálom.  

 Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia so zmenou. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
 
 



K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 

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. 
Priamo na zasadnutí bola poskytnutá informácia o plnení uznesenia ako samostatný bod 
programu. 

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 



Úloha trvá. 

Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ sa uskutoční na októbrovom zasadnutí. 
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 

K bodu 3: Informácia o plnení projektov zo Strategického plánu SFZ na roky 2018-22 

 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo manažérovi Strategického plánu 
rozvoja futbalu Petrovi Melekovi, ktorý členov VV SFZ pravidelne štvrťročne 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 o plnení projektov zo Strategického plánu SFZ na 
roky 2018-22. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

  



K bodu 4: Informácia o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie 
a modernizácie futbalových štadiónov 
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý členov VV SFZ informoval o nových skutočnostiach 
týkajúcich sa projektu.  

1. Realizácia rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov v Liptovskom Mikuláši 
a Dubnici nad Váhom bola úspešne ukončená a výrazným spôsobom napreduje 
realizácia rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov v Košiciach a Trenčíne. 

2. V nadväznosti na nesplnenie podmienok zo strany mesta Rimavská Sobota bola 
možnosť zapojenia sa do projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových 
štadiónov ponúknutá mestu Považská Bystrica. Následne obdržal SFZ dňa 29.7.2019 
od mesta Považská Bystrica záväzné stanovisko k zaradeniu do projektu, vrátane 
zaslania požadovaných uznesení Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré 
tvoria prílohu tohto listu. 

3. Zároveň boli SFZ zo strany zmluvných partnerov doručené žiadosti o predĺženie 
termínov ukončenia rekonštrukcie resp. výstavby futbalových štadiónov v Prešove 
a Spišskej Novej Vsi. 

 

V nadväznosti na uvedené skutočnosti bolo navrhnuté prijať nasledovné uznesenia: 

• stanoviť termín ukončenia projektov v mestách Prešov a Spišská Nová Ves na 30.6.2020, 

• schváliť návrh na nahradenie Mesta Prievidza v projekte Mestom Považská Bystrica 
(s termínom ukončenia realizácie projektu 31.12.2020) z dôvodu ukončenia zmluvy 
medzi SFZ a Mestom Prievidza, ako aj nesplnenia požiadaviek na účasť v projekte 
rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013-2022 zo 
strany Mesta Rimavská Sobota. 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov. 

2) VV SFZ stanovuje termín ukončenia projektov v mestách Prešov a Spišská Nová 
Ves na deň 30.6.2020. 

3) VV SFZ schvaľuje návrh na nahradenie Mesta Prievidza v projekte Mestom 
Považská Bystrica (s termínom ukončenia realizácie projektu 31.12.2020) z 
dôvodu ukončenia zmluvy medzi SFZ a Mestom Prievidza, ako aj nesplnenia 
požiadaviek na účasť v projekte rekonštrukcie, modernizácie a budovania 
futbalových štadiónov na roky 2013-2022 zo strany Mesta Rimavská Sobota. 



 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 5: Informácia o realizácii projektov zameraných na výstavbu tréningových 
futbalových ihrísk s umelou trávou 
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý členov VV SFZ informoval o nových skutočnostiach 
týkajúcich sa projektu na výstavbu tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou.  

- V projekte financovanom z investičného programu UEFA HatTrick IV ku termínu 
stanovenému VV SFZ (30.6.2019) na zabezpečenie vydania stavebného povolenia na 
výstavbu umelých tréningových ihrísk v jednotlivých mestách nebolo SFZ doručené 
právoplatné stavebné povolenie na realizáciu výstavby tréningového ihriska s umelou 
trávou vo Svidníku. 

- Klub FC Union Nové Zámky ako náhradník v projekte predložil stavebné povolenie na 
realizáciu výstavby tréningového ihriska s umelou trávou v Nových Zámkoch 
v nadväznosti na čo podpísal SFZ dňa 26.8.2019 s klubom a súkromným partnerom 
Zmluvu o spolupráci a financovaní výstavby tréningového ihriska s umelou trávou 
v Nových Zámkoch. 

- Ku dnešnému dňu nebola zahájená realizácia výstavby tréningového ihriska s umelou 
trávou v Šamoríne. 

V nadväznosti na predošlé uznesenia VV SFZ k danému projektu bolo navrhnuté, aby VV 
SFZ: 

• zrušil realizáciu projektov výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou 
trávou, financovaných z investičného programu UEFA HatTrick IV v mestách 
Šamorín a Svidník, 

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

V projekte financovanom z dotácie MŠVVaŠ SR bola ukončená výstavba tréningového ihriska 
s umelou trávou v Košiciach, ktoré bude prevádzkovať VsFZ. Zároveň prebieha výstavba 
tréningového ihriska s umelou trávou v Martine a pripravuje sa realizácia výstavby 
tréningového ihriska s umelou trávou v Poprade. V rámci vysporiadania majetkovo-právnych 
vzťahov podpísal SFZ nájomnú zmluvu s Mestom Poprad na prenájom hlavnej časti pozemkov 
pod budúcim ihriskom. 

 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

2) VV SFZ ruší realizáciu projektov výstavby tréningových futbalových ihrísk 
s umelou trávou, financovaných z investičného programu UEFA HatTrick IV 
v mestách Šamorín a Svidník. 

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

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 6: Prerokovanie návrhu Smernice o vzdelávaní trávnikárov 

 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý členov VV SFZ informoval o príprave novej smernice SFZ 
o vzdelávaní trávnikárov. 

Táto smernica upravuje 
a) postup, organizáciu, obsah a rozsah odbornej prípravy pre nadobudnutie odbornej 

spôsobilosti trávnikára a na opakované overenie odbornej spôsobilosti trávnikára, 
b) priebeh a obsah záverečných skúšok na získanie a zachovanie si odbornej spôsobilosti 

trávnikára, 
c) náležitosti licencií o odbornej spôsobilosti trávnikára, 
d) podmienky vykonávania činnosti trávnikára, 
e) pôsobnosť komisie Slovenského futbalového zväzu pre štadióny a ihriská pri 

zabezpečovaní odbornej prípravy, opakovanej odbornej prípravy a vykonania 
záverečných skúšok uchádzačov o odbornú spôsobilosť na výkon trávnikára. 

 

Táto smernica neupravuje odbornú prípravu a vzdelávanie z oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, rastlinolekárskej starostlivosti a iných oblastí upravených osobitnými 
predpismi. 

Nakoľko na začiatku zasadnutia bola vznesená pripomienka súvisiaca s dôslednejším 
oboznámením materiálu zástupcami ÚLK a II. ligy, bol navrhnutý termín na zasielanie 
pripomienok k smernici do 25. septembra 2019. Následné schvaľovanie návrhu smernice sa 
uskutoční na októbrovom zasadnutí. 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu Smernice o vzdelávaní 
trávnikárov. 

2) VV SFZ ukladá zástupcom ÚLK a zástupcom Komisie SFZ pre riadenie II. ligy 
zaslať pripomienky k pripravovanému návrhu smernice v termíne do 25. 
septembra 2019. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 7: Ustanovovanie člena Komisie SFZ pre štadióny a ihriská  
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval členov VV SFZ, že návrh Smernice o vzdelávaní trávnikárov upravuje pôsobnosť 
Komisie SFZ pre štadióny a ihriská pri zabezpečovaní odbornej prípravy, opakovanej odbornej 
prípravy a vykonania záverečných skúšok uchádzačov o odbornú spôsobilosť na výkon 
trávnikára. Do budúcnosti je potrebné ustanoviť do funkcie člena komisie osobu, ktorá bude 
zabezpečovať uvedenú činnosť. 

Na základe komunikácie s predsedom Komisie SFZ pre štadióny a ihriská bolo navrhnuté 
ustanoviť do pozície člena Komisie SFZ pre štadióny a ihriská p. Petra Augustína.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ ustanovuje p. Petra Augustína za člena Komisie SFZ pre štadióny a ihriská. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 8: Ustanovovanie člena Komisie pre riadenia II. ligy 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval členov VV SFZ, že vzhľadom na ukončenie pôsobenia p. Stanislava Neuschla 
v Komisii pre riadenie II. ligy bol v súlade s ust. článku 4 ods. 4 Štatútu komisie pre riadenie 
II. ligy predložený návrh na ustanovenie za člena Komisie pre riadenie II. ligy p. Petra Šveca.   

 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ ustanovuje p. Petra Šveca za člena Komisie pre riadenia II. ligy. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 9: Ustanovovanie člena Komisie delegátov SFZ 
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval členov VV SFZ, že na základe vzdania sa funkcie člena KD SFZ p. Jána Majsniara, 
v zmysle Volebného poriadku SFZ čl. 2 ods. 5, písmeno a), b, d) až g), ods. 7 a 8 a v zmysle 
Štatútu Komisie delegátov SFZ, článok 6, bod 3 bol predložený návrh na ustanovenie za člena 
Komisie delegátov SFZ pre volebné obdobie 2018 – 2022 p. Marián Dobrovský.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ ustanovuje p. Mariána Dobrovského za člena Komisie delegátov SFZ. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 10: Ustanovovanie tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov 

 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval členov VV SFZ, že v súvislosti s tým, že po dočasnom poverení p. Jaroslava 
Čolláka na predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov dňa 27.6.2019 na Konferencii SFZ 
v Senci bola predložená požiadavka na personálne obsadenie tajomníka osobou p. Tomášom 
Fodrekom. Z tohto dôvodu bol predložený návrh na ustanovenie za tajomníka Komory SFZ pre 
riešenie sporov p. Tomáša Fodreka podľa čl. 11 ods. 1 Poriadku Komory SFZ pre riešenie 
sporov. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ ustanovuje p. Tomáša Fodreka za tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov. 



Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 11: Schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2020 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ zástupcovi rozhodcov 
p. Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil návrh nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 
2020. 
Komisia rozhodcov SFZ prijala na svojom zasadnutí dňa 15.8.2019 v Dubnici nad Váhom závery 
ohľadne nominačných listín FIFA pre rok 2020. Na tomto zasadnutí zvážila všetky okolnosti 
súvisiace s dlhodobou perspektívou a taktiež reprezentáciou Slovenského futbalového zväzu 
našimi rozhodcami a rozhodkyňami v súťažiach FIFA a UEFA. 
 

Vo svojich záveroch konštatovala, že nominácia rozhodcov na medzinárodné listiny FIFA vo 
všetkých kategóriách (rozhodcovia, asistenti rozhodcov, rozhodkyne, asistentky rozhodkýň, 
rozhodcovia futsalu) je pre každý rok otvorená. Toto rozhodnutie má odstrániť sebauspokojenie 
nominovaných a má tiež motivovať ďalších adeptov, aby po splnení všetkých náročných kritérií 
mohli kandidovať pre zaradenie na nominačné listiny FIFA v ďalšom období. 

V návrhu zohľadňuje najmä : 
 
-vekové limity a podmienky stanovené v pokynoch FIFA,  
-výkonnosť v súťažiach SFZ z dlhodobého hľadiska a možnú dĺžku pôsobenia na medzinárodnej 

listine FIFA, 
-ukončenie aktívnej činnosti asistenta rozhodcu FIFA Miroslava BENKA k 31.12.2019 

z vekových dôvodov, 
-výsledky CORE kurzov UEFA (príprava mladých perspektívnych rozhodcov a asistentov 

rozhodcov jednotlivých národných asociácií pre ich možnú nomináciu na listiny FIFA), 
-doterajšie výsledky na medzinárodnom poli, ktoré dosiahli rozhodcovia a asistenti rozhodcov 

futbalu, rozhodkyne a asistentky rozhodkýň, čo už na listine boli a uvažuje sa s nimi na zaradenie 
aj naďalej, 

-dlhodobý neprofesionálny prístup rozhodkyne FIFA Zuzany KOVÁČOVEJ v oblasti fyzickej 
prípravy (2 roky chýbajúce fyzické previerky rozhodkýň FIFA, z tohto dôvodu v roku 2018 a 
2019 bez nominácií na stretnutia UEFA/FIFA),  

-informáciu Komisie rozhodcov futsalu o nezaradení rozhodcov futsalu FIFA Mária 
BELAVÉHO a Mária BOHUNA na nominačné listiny z vekových a neprofesionálnych 
dôvodov  

 



Po zvážení dosiahnutých výsledkov rozhodcov (asistentov rozhodcov) a rozhodkýň (asistentiek 
rozhodkýň) FIFA v súťažiach SFZ, na domácom a medzinárodnom poli v súťažnom ročníku 
2018/19 a akceptácie návrhu Komisie rozhodcov futsalu schváleného Exekutívou Slovenského 
futsalu, KR SFZ navrhuje: 
 
• na nominačnú listinu asistentov rozhodcov FIFA pre rok 2020 namiesto Miroslava BENKA 
zaradiť Petra BEDNÁRA z BFZ, ktorý spĺňa kritéria Reglementu FIFA pre zaradenie na 
nominačnú listinu asistentov rozhodcov FIFA, má dobré znalosti anglického jazyka a má dlhodobú 
perspektívu pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA. 
 
• na nominačnú listinu rozhodkýň FIFA pre rok 2020 namiesto Zuzany KOVÁČOVEJ zaradiť 
Miriamu MATULOVÚ zo ZsFZ, ktorá spĺňa kritéria Reglementu FIFA pre zaradenie na 
nominačnú listinu rozhodkýň FIFA, má dobré znalosti anglického jazyka a má dlhodobú 
perspektívu pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA. 
 
• na nominačnú listinu rozhodcov futsalu FIFA pre rok 2020 namiesto Mária BOHUNA zaradiť 
Martina MATULU, ktorá spĺňa kritéria Reglementu FIFA pre zaradenie na nominačnú listinu 
rozhodcov futsalu FIFA, má dobré znalosti anglického jazyka a má dlhodobú perspektívu 
pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA. 
 
• na nominačnú listinu rozhodcov futsalu FIFA pre rok 2020 namiesto Mária BELAVÉHO 
zaradiť Petra BUDÁČA, ktorá spĺňa kritéria Reglementu FIFA pre zaradenie na nominačnú 
listinu rozhodcov futsalu FIFA, má dobré znalosti anglického jazyka a má dlhodobú perspektívu 
pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA. 
 
NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN FIFA 2020 ( V RANKINGOVOM PORADÍ ) 
 
ROZHODCOVIA FIFA 2020: 
1. KRUŽLIAK Ivan                                            
2. GLOVA Filip  
3. KRÁĽOVIČ Peter                                             
4. OČENÁŠ Michal  
5. MARHEFKA Boris  
 
ASISTENTI ROZHODCOV FIFA 2020: 
1. SOMOLÁNI Tomáš         
2. HANCKO Branislav  
3. ŠTRBO Milan 
4. FERENC František  
5. POZOR Ján  
6. VOREL Tomáš                   
7. WEISS Erik  
8. TOMČÍK Michal 
9. KOVÁČ Peter  
10.BEDNÁR Peter  



 
ROZHODKYNE FIFA 2020: 
1. VALENTOVÁ Zuzana    
2. PAVLÍKOVA Petra                    
3. MATULOVÁ Miriama  
 
ASISTENTKY ROZHODKÝŇ FIFA 2020: 
1. SÚKENÍKOVÁ Mária                                          
2. OBERTOVÁ Miroslava  
3. ALEZÁROVÁ Ivana                       
4. PAVLAČKOVÁ Lenka 
 
ROZHODCOVIA FUTSALU FIFA 2020: 
1. PEŠKO Lukáš                   
2. BEHANČIN Rastislav  
3. MATULA Martin  
4. BUDÁČ Peter  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2020. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 12: Schvaľovanie návrhu zloženia realizačných tímov mládežníckych 
reprezentačných družstiev SR 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
členom VV SFZ predstavil návrh zloženia realizačných tímov mládežníckych reprezentačných 
družstiev SR. 
 

 



 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zloženia realizačných tímov mládežníckych reprezentačných 
družstiev SR. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 13: 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 členov VV SFZ informoval 
Slovenskému futbalovému zväzu boli doručené písomné žiadosti nasledovných subjektov:  
TJ Agrokomplex Sklené (občianske združenie, ObFZ Martin) 
Telovýchovná Jednota Mliečno – Tejfalusi Torna Egylet (občianske združenie, ObFZ 
Dunajská Streda) 
 
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. 
  



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 TJ Agrokomplex Sklené a Telovýchovná Jednota Mliečno – Tejfalusi 
Torna Egylet za nových riadnych členov SFZ. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 14: Informácia o realizácii verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na dodanie tovaru - simulátora „video assistant referee“ (VAR), 
komunikačného systému a na dodanie služieb operátora prevádzky VAR 
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
členov VV SFZ informoval, že SFZ vyhlásil verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na dodanie tovaru - simulátora VAR, komunikačného systému a na dodanie 
služieb operátora prevádzky VAR dňa 1.8.2019 s lehotou na podávanie návrhov do 16.8.2019. 
V určenom termíne boli zaslané 3 návrhy, ktoré vyhodnotila výberová komisia zriadená 
prezidentom SFZ (zápisnica z hodnotenia ponúk tvorí prílohu tohto materiálu) a na základe 
kritérií cena za jednotlivé komponenty uvedené v ponuke, záruka/dostupnosť, referencie 
technológie/dodávateľa, offside line/kalibrácia, skúsenosti s projektom VAR, kvalita 
operátorov a technikov (jazyk), kvalita technológie, pomoc počas procesu, kvalita 
a prispôsobivosť komunikačného systému a technológie nacenené v ponuke bol vybraný návrh 
spoločnosti DAITE, s.r.o., s ktorou bude uzatvorená zmluva po uverejnení oznámenia o vybraní 
víťazného návrhu.  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o realizácii verejnej obchodnej súťaže 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dodanie tovaru - simulátora „video assistant 
referee“ (VAR), komunikačného systému a na dodanie služieb operátora prevádzky VAR 

 



Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 15: Informácia o plnení projektu s názvom Vzdelávací a skúšobný modul 
k organizovaniu verejných športových podujatí 

 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
členov VV SFZ informoval, že projekt vytvára novú modernú vzdelávaciu platformu prístupnú 
cez internet, ktorá je zároveň pracovným nástrojom pre športové kluby i SFZ, v rámci ktorej 
budú systematicky zatriedené poznatky z odborných oblastí uvedených v § 13 ods. 5 zákona č. 
1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. (ďalej len “zákon”) pre jednotlivé vzdelávané skupiny 
športových odborníkov podľa tohto zákona. 

Platforma obsahuje aktuálne UEFA, SFZ vzdelávacie informácie potrebné/užitočné pre 
organizátorov futbalových stretnutí na klubovej alebo aj reprezentačnej úrovni, športových 
odborníkov v zmysle hore citovaného zákona, ale aj fanúšikov s praktickým prepojením 
právnych predpisov SR, dôvodových správ, interných noriem, odporúčaní, najlepších postupov, 
odborných článkov, testov, praktických rád a tipov, odpovedí na často kladené otázky, ale aj 
formulárov a vzorov využívaných pri organizovaní futbalových stretnutí.  

Súčasťou vzdelávacej platformy je aj základný IT modul s názvom „Odborná 
komisia“ zameraný na prípravné testovanie a vykonanie písomnej časti skúšky formou 
elektronického testu pre hlavného usporiadateľa (§ 10 ods. 7 zákona), bezpečnostného 
manažéra (§ 11 ods. 5 zákona), usporiadateľa (§ 12 ods. 3 zákona) a delegáta zväzu (§ 13a ods. 
4 zákona), ako aj ich ďalšie pravidelné preskúšavanie každé štyri roky (§ 13 ods. 6 zákona), 
ktorá bude vypracovaná v súlade s jednotnými pravidlami pre používanie testov na prípravu a 
skúšku uchádzačov schválenými dňa 4. júla 2014 odbornou komisiou vymenovanou 
prezidentom Policajného zboru podľa § 13 ods. 7 zákona, pokiaľ pripravovaná novela zákona 
neprinesie zmenu tohto ustanovenia. Novela zákona bola dňa 23. augusta 2019 predložená do 
medzirezortného pripomienkového konania s plánovanou účinnosťou zákona k 01. januáru 
2020. Prehľad navrhovaných zmien, týkajúcich sa pôsobenia odbornej komisie: 

Navrhovaná úprava reflektuje zmeny v pôsobnosti odbornej komisie vymenúvanej Policajným 
zborom. Do pôsobnosti odbornej komisie patrí aj vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb 
na účely zabezpečovania odbornej prípravy a skúšky hlavných usporiadateľov a 
bezpečnostných manažérov. Ak národný športový zväz zabezpečuje odbornú prípravu 
hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov, na účely realizácie ich skúšky na 



získanie odbornej spôsobilosti požiada odbornú komisiu o nomináciu členov skúšobnej komisie 
na konkrétny termín skúšky zo zoznamu odborne spôsobilých osôb. Z hľadiska efektívnosti a 
aplikačnej praxe sa spresňuje počet členov skúšobnej komisie. 

Systém vzdelávania hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov v 
aplikačnej praxi preukázal, že je potrebné rešpektovať špecifickosť jednotlivých druhov športu 
a preto na základe uvedených návrhov vydávanie osvedčení a preukazov bude reflektovať 
individuálnosť jednotlivého druhu športu a v ňom požadované odlišné bezpečnostné opatrenia. 
Platnosť osvedčenia hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa sa bude 
vzťahovať iba na konkrétny druh športu. Zároveň sa však ustanoví aj zjednodušený systém 
získania odbornej spôsobilosti pre ďalší druh športu, ak uchádzať je už držiteľom platného 
osvedčenia. 

 V nadväznosti na spresnenie kompetencie hlavného usporiadateľa v prípade podujatí, na 
ktorých nepôsobí bezpečnostný manažér, o riadenie a organizovanie usporiadateľskej 
služby,  sa v tomto kontexte zosúlaďuje aj ustanovenie o definícii činnosti usporiadateľa. 

 Vzhľadom na zúženie platnosti osvedčenia hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra 
a preukazu usporiadateľa na konkrétny druh športu sa zároveň zjednodušuje systém získania 
odbornej spôsobilosti na výkon činnosti usporiadateľskej služby v inom druhu športu. Ak osoba 
už má odbornú spôsobilosť pre jeden druh športu na výkon činnosti usporiadateľskej služby, v 
rámci odbornej prípravy pre iný druh športu už nemusí absolvovať teoretickú prípravu z právnej 
úpravy organizovania športových podujatí, prvú pomoc, požiarnu ochranu, či komunikačné 
zručnosti, ale absolvuje už len praktickú prípravu z oblasti núdzových a modelových situácií a 
ďalších oblastí určených predpismi športového zväzu, ktoré sú špecifické pre konkrétny druh 
športu. Rovnako aj skúška na získanie odbornej spôsobilosti hlavného usporiadateľa, 
bezpečnostného manažéra alebo usporiadateľa bude zameraná iba na tieto praktické oblasti. 

Pôsobnosť a fungovanie súčasne zriadenej odbornej komisie, ktorú zriaďuje Policajný zbor, sa 
v nadväznosti na takmer štvorročnú aplikačnú prax od účinnosti zákona zefektívňuje aj v 
záujme posilnenia komunikácie a spolupráce s národnými športovými zväzmi vo vzdelávacej 
oblasti. Počet členov odbornej komisie sa znižuje na 5, keďže tvorba obsahu teoretickej a 
praktickej prípravy, ako aj obsah skúšky určí národný športový zväz svojim predpisom. V 
prípade potreby národný športový zväz môžu využiť konzultačnú, metodickú a poradenskú 
pôsobnosť odbornej komisie. Členmi odbornej komisie budú dvaja zástupcovia Policajného 
zboru, dvaja zástupcovia národných športových zväzov a jeden zástupca Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. funkčné obdobie členov odbornej komisie sa ustanovuje na 4 roky.  

Doplnením predmetného ustanovenia sa určuje pôsobnosť odbornej komisie. Na žiadosť 
národného športového zväzu bude odborná komisie vymenúvať členov skúšobnej komisie na 
konkrétny termín skúšky. Členov skúšobnej komisie bude vymenúvať zo zoznamu odborne 
spôsobilých osôb pre jednotlivé oblasti, ktoré na ten účel bude viesť. Uvedený zoznam bude 
zverejnený na webovom sídle Policajného zboru. V oblasti odbornej prípravy a skúšky 
hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov bude odborná komisia 



vytvárať v prípade potreby zjednocujúce pravidlá. Keďže zodpovednosť za obsah a rozsah 
teoretickej a praktickej prípravy prechádza vo väčšej miere na národný športový zväz, 
ustanovuje sa metodická, konzultačná a poradenská činnosť odbornej komisie vo vzťahu k 
požiadavkám národných športových zväzov. 

Navrhovaná úprava deklaruje skutočnosť, že hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a 
usporiadateľ je športovým odborníkom podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. 

V nadväznosti na vyššie uvedené návrhy úprav sa ustanovuje, že národné športové zväzy vo 
svojich vnútorných predpisoch upravia podrobnosti vzdelávania, vrátane rozsahu teoretickej 
prípravy a praktickej prípravy, a to podľa špecifík a požiadaviek na odbornú prípravu členov 
usporiadateľskej služby v konkrétnom druhu športu. 

Zmeny v odbornej príprave a skúške z hľadiska doplnenia kompetencie odbornej komisie sa 
týkajú len procesu získania odbornej spôsobilosti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného 
manažéra a usporiadateľa. Proces vzdelávania a skúšky delegátov zväzu zostávajú plne v 
kompetencii národného športového zväzu. Z uvedeného dôvodu sa vykonáva príslušná 
legislatívno-technická úprava. 

Obdobne ako v prípade hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov, 
kde sa platnosť odbornej spôsobilosti obmedzila iba na príslušný druh športu, sa navrhuje 
obmedzenie spôsobilosti pre konkrétny druh športu aj pre delegáta zväzu. Činnosť delegáta 
zväzu je výrazne špecifická, zameraná aj na znalosť športových pravidiel v príslušnom športe, 
preto sa navrhovaná úprava javí účelná a vhodná. 

Navrhovaná úprava deklaruje skutočnosť, že delegát zväzu je športovým odborníkom podľa 
zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Zároveň sa ustanovuje, že národné športové zväzy vo svojich 
vnútorných predpisoch upravia podrobnosti vzdelávania, vrátane rozsahu teoretickej prípravy 
a praktickej prípravy, a to podľa špecifík a požiadaviek na odbornú prípravu delegátov zväzu v 
konkrétnom druhu športu. 

Vytvorený IT modul je technicky plne využiteľný aj na vzdelávanie a skúšky iných skupín 
športových odborníkov pôsobiacich tak v rámci SFZ (napr. rozhodcovia), ako aj mimo SFZ 
(napr. dozorný orgán obce, iné zväzy) a bude obsahovať aj materiály a praktické informácie 
dôležité pre informovanosť a prácu s fanúšikmi.  

V súčasnej dobe prebieha testovanie a nakladanie obsahovej časti vzdelávania usporiadateľskej 
služby v rámci futbalu a vzdelávania v gescii SFZ ako Národného športového zväzu v 
technickej časti externého IT pod-modulu s názvom „Odborná komisia“ v IT module 
https://my.sportnet.online/. Agenda vzdelávania SFZ bude vytvorená už z existujúcej 
a schválenej metodickej smernice SFZ, UEFA, týkajúcej sa vzdelávania hlavných 
usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov na základe najlepších postupov 
a štandard UEFA. 

 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o plnení projektu s názvom Vzdelávací a skúšobný 
modul k organizovaniu verejných športových podujatí. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 16: Informácia o aktuálnej komunikácii medzi SFZ a ÚFP 
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o stave aktuálnej komunikácie medzi SFZ 
a ÚFP. V súvislosti s uvedeným obdržali členovia VV SFZ v rámci podkladov k zasadnutiu 
v listinnej podobe komunikáciu medzi SFZ a ÚFP k téme Registračného a prestupového 
poriadku SFZ, voľbe predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a celkovému 
informovaniu členov ÚFP o spôsobe komunikácie ich zástupcov.  

Konkrétne išlo o túto vzájomnú listovú komunikáciu:     
        

- Odpoveď ÚFP na list „Informácia k pôsobeniu ÚFP“ zo dňa 20.8.2019 
- List zo strany SFZ s názvom „Informácia k pôsobeniu ÚFP“ zo dňa 13.8.2019 

adresovaný členom ÚFP 
- List zo strany ÚFP s názvom „Výzva na zabezpečenie paritného zastúpenia 

a dokončenie projektu FIFA NDRC“ zo dňa 26.7.2019 
- Odpoveď zo strany SFZ na list ÚFP s názvom „Výzva na zabezpečenie paritného 

zastúpenia a dokončenie projektu FIFA NDRC“ zo dňa 24.07.2019 
- List zo strany ÚFP s názvom „Výzva na vzdanie sa dočasného poverenia výkonom 

funkcie“ zo dňa 22.7.2019 
- List zo strany ÚFP s názvom „Stanovisko k odpovedi prezidenta SFZ vo vzťahu k 

novele RaPP“ zo dňa 18.07.2019 
- Odpoveď zo strany SFZ na list ÚFP s názvom „Žiadosť o pokračovanie pracovnej 

skupiny k FIFA NDRC“ zo dňa 21.6.2019 
- Odpoveď zo strany SFZ na list ÚFP s názvom „Žiadosť o odloženie hlasovania o novele 

RaPP“ zo dňa 21.6.2019 
- List zo strany ÚFP s názvom „Žiadosť o pokračovanie pracovnej skupiny k FIFA 

NDRC“ zo dňa 19.6.2019 
- List zo strany ÚFP s názvom „Žiadosť o odloženie hlasovania o novele RaPP“ zo dňa 

17.6.2019 
 

Po dôkladnom oboznámení sa s obsahom a spôsobom komunikácie sa členovia VV SFZ 
rozhodli zvolať mimoriadne zasadnutie VV SFZ na deň 24. september 2019 s jediným bodom 
programu, týkajúcim sa komunikácie a vzťahom medzi SFZ a ÚFP. 
Týmto zasadnutím zároveň vytvoriť priestor na vzájomné vysvetlenie stanovísk uvádzaných 
v doterajšej komunikácii medzi SFZ a ÚFP. 
 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnej komunikácii medzi SFZ a ÚFP. 

2) VV SFZ poveruje prezidenta SFZ na zvolanie mimoriadneho zasadnutia VV SFZ na 
deň 24. september 2019 s jediným bodom programu týkajúcim sa  vzťahu a komunikácie 
medzi SFZ a ÚFP, s pozvaním prezidenta ÚFP na zasadnutie. 
 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
 
Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 17: Informácia o organizovaní konferencie Šport a právo v dňoch 3.-4. októbra 
2019 v Poprade 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne 
otázky SFZ p. Petrovi Sepešimu, ktorý informoval o organizovaní VIII. ročníka odbornej 
konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom „ŠPORT a PRÁVO 2019“, konanej 
v dňoch 3.-4. októbra 2019 v Poprade, ktorej hlavnými témami predbežne budú: 

1. „Ako ovplyvňujú paragrafy fungovanie športových zväzov a ich členov ?” 
- moderovaná diskusia za účasti zástupcov štátu, národných športových zväzov a 
športových právnikov k novele zákona o športe, k zákonu o Fonde na podporu športu a 
ďalším zmenám právnych predpisov podstatných pre oblasť športu (charitatívna 
reklama, odvodové prázdniny, športové poukazy a pod.) ako aj pohľad na realizované 
aktivity z programového vyhlásenia vlády. 

2. „Šport na úrovni samosprávnych krajov, miest a obcí; kde sme a kde by sme 
chceli/mohli byť ?” 
- moderovaná diskusia o postavení športu v komunálnej politike, problémoch a o 
možných systémových riešeniach, ktoré by mohli vytvoriť predpoklady pre celoplošné 
zvýšenie záujmu o športové aktivity detí/občanov a podporu zdravého životného štýlu, 
ktorý determinuje naše zdravie i náklady na zdravotnú starostlivos. 

3. „Čím sa pokúsia politické strany zaujať voliča v oblasti športu pred blížiacimi sa 
voľbami do NRSR?” 
- moderovaná diskusia za účasti zástupcov politických strán k tomu, čo majú vo svojich 
volebných programoch uvedené vo vzťahu k oblasti športu ? Aké sú ich postoje k 
rôznym schémam financovania športu ? Aké systémové kroky môže športová obec 
očakávať v prípade ich volebného úspechu ? 

4. „Vymožiteľnosť práva v športe - štátne nástroje vs. nástroje športovej komunity.” 
- moderovaná diskusia odborníkov v oblasti riešenia sporov a kontroly v športe k 
problematike vyžadovania dodržiavania predpisov zo strany štátu. Predstavenie 



donucovacích schém efektívne fungujúcich v športovom svete. Čo robiť, keď 
nedostatky v dodržiavaní zákona sú aj na strane štátu ? 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o organizovaní konferencie Šport a právo v dňoch 
3.-4. októbra 2019 v Poprade. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 18: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiacov júl a august 2019 
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
členov VV SFZ informoval o odohraných zápasoch reprezentačných výberov v mesiacoch júl 
a august. 

 



 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev 
SR za obdobie mesiacov júl a august 2019. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
 
 



K bodu 19: 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, že v čase medzi riadnymi zasadnutiami 
VV SFZ sa uskutočnilo šesť hlasovaní per rollam, konkrétne hlasovania: 

- č. 05/19, ktoré sa týkalo „Schvaľovanie návrhu manuálu Slovnaft cup-u pre 
súťažný ročník 2019/2020”, vo veci “Schvaľovania návrhu nových riadnych 
členov SFZ”, “Schvaľovania návrhu na udelenie odznakov SFZ” a “Schvaľovania 
návrhu uznesenia, ktorým výkonný výbor SFZ na účely licenčného konania berie 
na vedomie Správu o licenčnom cykle 2018/19”, 
 

- č. 06/19, ktoré sa týkalo „Schvaľovanie návrhu na právno-organizačné zmeny v 
kluboch”,  
 

- č. 07/19, ktoré sa týkalo “Schvaľovanie návrhu na úpravu licencií ÚTM 
a Čakateľov v 1. lige žiakov” a “Schvaľovania návrhu Rozpisu republikových 
súťaží riadených SFZ a ÚLK”, 
 

- č. 08/19, ktoré sa týkalo „Schvaľovania návrhu na prijatie nových riadnych členov 
SFZ“, 
 

- č. 09/19, ktoré sa týkalo “Schvaľovanie návrhu projektu Podpory rekonštrukcie a 
výstavby futbalovej infraštruktúry II.” a “Schvaľovanie návrhu na prijatie nového 
riadneho člena SFZ”, 

 
- č. 10/19, ktoré sa týkalo „Schvaľovania návrhu na zmenu a doplnenie 

Disciplinárneho poriadku SFZ“ 
 

- č. 11/19, ktoré sa týka “Schvaľovanie Smernice o výkone činnosti športového 
reprezentanta Slovenskej republiky” a “Schvaľovanie návrhu Štatútu 
reprezentantky Slovenskej republiky vo futbale”.  

 
Výsledky hlasovaní: 
 
Hlasovanie č. 05/19 
Svoje stanoviská mali možnosť členovia VV SFZ zasielať v termíne do 3. júla 2019 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Hlasovanie č. 1: 
Schvaľujem návrh manuálu Slovnaft cup-u pre súťažný ročník 2019/2020, 
alebo 
Neschvaľujem návrh manuálu Slovnaft cup-u pre súťažný ročník 2019/20, 
alebo 



Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu manuálu Slovnaft cup-u pre 
súťažný ročník 2019/2020. 
 
Hlasovanie č. 2: 
Schvaľujem návrh nových riadnych členov SFZ, 
alebo 
Neschvaľujem návrh nových riadnych členov SFZ, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu nových riadných členov SFZ. 
 
Hlasovanie č. 3: 
Schvaľujem návrh na udelenie odznakov SFZ, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na udelenie odznakov SFZ, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na udelenie odznakov SFZ. 
 
Hlasovanie č. 4: 
Schvaľujem návrh uznesenia, ktorým výkonný výbor SFZ na účely licenčného 
konania berie na vedomie Správu o licenčnom cykle 2018/19, 
alebo 
Neschvaľujem návrh uznesenia, ktorým výkonný výbor SFZ na účely licenčného 
konania berie na vedomie Správu o licenčnom cykle 2018/19, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu uznesenia, ktorým výkonný výbor 
SFZ na účely licenčného konania berie na vedomie Správu o licenčnom cykle 2018/19. 
 
Vo všetkých štyroch prípadoch sa hlasovania zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 
12 hlasovali formou "schvaľujem". 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 
Hlasovanie č. 06/19  
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 6. júla 2019 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na právno-organizačné zmeny v 
kluboch. 
 



Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov VV SFZ, z toho 9 hlasovali 
formou “schvaľujem”,  jeden (P. Sepeši) 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. 
 
Hlasovanie č. 07/19 
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 13. júla 2019 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Hlasovanie č. 1: 
Schvaľujem návrh na úpravu licencií ÚTM a Čakateľov v 1. lige žiakov, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na úpravu licencií ÚTM a Čakateľov v 1. lige žiakov, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na úpravu licencií ÚTM 
a Čakateľov v 1. lige žiakov. 
 
Hlasovanie č. 2: 
Schvaľujem návrh Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK, 
alebo 
Neschvaľujem návrh Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu Rozpisu republikových súťaží 
riadených SFZ a ÚLK. 
 
V oboch prípadoch sa hlasovania zúčastnilo 9 členov VV SFZ, z toho všetci 9 hlasovali 
formou "schvaľujem". 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 
Hlasovanie č. 08/19  
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 27. júla 2019 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na prijatie nových riadnych členov 
SFZ. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov VV SFZ, z toho všetci 9 hlasovali formou “schvaľujem”. 



Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené 
 
Hlasovanie č. 09/19 
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť v oboch prípadoch zasielať v termíne do 30. 
júla 2019 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Hlasovanie č. 1: 
Schvaľujem návrh projektu Podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry 
II., 
alebo 
Neschvaľujem návrh  
projektu Podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry II., 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na projektu Podpory rekonštrukcie 
a výstavby futbalovej infraštruktúry II. 
 
Hlasovanie č. 2: 
Schvaľujem návrh na prijatie nového riadneho člena SFZ, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na prijatie nového riadneho člena SFZ, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na prijatie nového riadneho člena 
SFZ. 
 
V oboch prípadoch sa hlasovania zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 hlasovali 
formou "schvaľujem". 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 
Hlasovanie č. 10/19 
 
Svoje stanoviská ste mali možnosť zasielať v skrátenom termíne do 24. augusta 2019 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania na zmenu a doplnenie Disciplinárneho 
poriadku SFZ. 
 



Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov VV SFZ, z toho všetci 10 hlasovali 
formou “schvaľujem”. 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 
Poznámka: 
Jedenástym hlasujúcim bol T.Végh, ten však hlasoval po termíne hlasovania, takže tento hlas 
nemohol byť akceptovaný. 
 

Hlasovanie č. 11/19 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť v oboch prípadoch zasielať v termíne do 1. 
septembra 2019 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Hlasovanie č. 1: 
 
Schvaľujem návrh Smernice o výkone činnosti športového reprezentanta Slovenskej 
republiky, 
alebo 
Neschvaľujem návrh Smernice o výkone činnosti športového reprezentanta Slovenskej 
republiky, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania Smernice o výkone činnosti športového 
reprezentanta Slovenskej republiky. 
 
Hlasovanie č. 2: 
             
Schvaľujem návrh Štatútu reprezentantky Slovenskej republiky vo futbale, 
alebo 
Neschvaľujem návrh Štatútu reprezentantky Slovenskej republiky vo futbale, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania Štatútu reprezentantky Slovenskej 
republiky vo futbale. 
 
V oboch prípadoch sa hlasovania zúčastnilo všetkých 13 členov VV SFZ, z toho všetci 13 
hlasovali formou "schvaľujem". 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo 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 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 20: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o doručenom návrhu na udelenie odznaku 
SFZ pre funkcionára a činovníka, ktorý sa v tomto roku dožíva životného jubilea, za jeho 
zásluhy v slovenskom futbale. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Vladimíra 
Mezenceva. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 21: Diskusia 

 
V rámci bodu diskusia odprezentoval Kontrolór SFZ p. Štefan Vaľko svoju činnosť za obdobie 
mesiacov júl a august. 
Informácia o organizovaní seminára  

Peter Sepeši: 

Informoval, že dňa 26. septembra 2019 sa uskutoční v Bratislave v sídle Bratislavského 
samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) seminár s názvom „Zmluvné vzťahy športovcov, 
športových odborníkov a klubov – dane odvody a účtovníctvo. Seminár organizuje Učená 
právnické spoločnosť v spolupráci s BSK a BFZ. 

Zároveň požiadal ostatných členov VV SFZ o informovanie, aby informovali kluby, športových 
odborníkov a športovcov o možnosti zúčastnenia sa tomto seminári, ktorých účasť je 
bezodplatná. 

 
 
 



Informácia o stanovisku ÚLK k navrhnutej úpravám európskych ligových súťaží 

Ivan Kozák: 

Informoval, že ÚLK zásadne nesúhlasí s navrhovanými zmenami európskych ligových súťaží 
od cyklu 2024, resp. 2027. Na základe komunikácie s European Leagues podporuje širšiu 
diskusiu a prípravu modelu, ktorý bude zohľadňovať aj pozíciu menších líg, možnosť postúpiť 
do všetkých európskych súťaží a zároveň zvýši mieru solidarity pri prerozdeľovaní finančných 
prostriedkov z príjmov európskych klubových súťaží.  
 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 5. septembra 2019 v Bratislave: 

 

Uznesenie č. 98/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia so zmenou. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 99/19 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie informáciu o plnení projektov zo Strategického plánu SFZ na roky 
2018-22. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 100/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov. 

2) VV SFZ stanovuje termín ukončenia projektov v mestách Prešov a Spišská Nová Ves 
na deň 30.6.2020. 

3) VV SFZ schvaľuje návrh na nahradenie Mesta Prievidza v projekte Mestom Považská 
Bystrica (s termínom ukončenia realizácie projektu 31.12.2020) z dôvodu ukončenia 
zmluvy medzi SFZ a Mestom Prievidza, ako aj nesplnenia požiadaviek na účasť v 
projekte rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013-
2022 zo strany Mesta Rimavská Sobota. 

                                                                                                                    T: v texte 

                                                                                                                    Z: Jozef Kliment 

 
 
 



Uznesenie č. 101/19 VV SFZ: 

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

2) VV SFZ ruší realizáciu projektov výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou 
trávou, financovaných z investičného programu UEFA HatTrick IV v mestách Šamorín 
a Svidník. 

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

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 102/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu Smernice o vzdelávaní 
trávnikárov. 

2) VV SFZ ukladá zástupcom ÚLK a zástupcom Komisie SFZ pre riadenie II. ligy zaslať 
pripomienky k pripravovanému návrhu smernice v termíne do 25. septembra 2019. 

          T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 103/19 VV SFZ:  

VV SFZ ustanovuje p. Petra Augustína za člena Komisie SFZ pre štadióny a ihriská. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 104/19 VV SFZ: 

VV SFZ ustanovuje p. Petra Šveca za člena Komisie pre riadenia II. ligy. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 105/19 VV SFZ:  

VV SFZ ustanovuje p. Mariána Dobrovského za člena Komisie delegátov SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 106/19 VV SFZ: 

VV SFZ ustanovuje p. Tomáša Fodreka za tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov. 

                                                                                                                      T: ihneď 



                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 107/19 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2020. 

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 108/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh zloženia realizačných tímov mládežníckych reprezentačných 
družstiev SR. 

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 109/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje TJ Agrokomplex Sklené a Telovýchovná Jednota Mliečno – Tejfalusi 
Torna Egylet za nových riadnych členov SFZ. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 110/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o realizácii verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na dodanie tovaru - simulátora „video assistant referee“ (VAR), 
komunikačného systému a na dodanie služieb operátora prevádzky VAR. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 111/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o plnení projektu s názvom Vzdelávací a skúšobný 
modul k organizovaniu verejných športových podujatí. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 112/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnej komunikácii medzi SFZ a ÚFP. 

2) VV SFZ poveruje prezidenta SFZ na zvolanie mimoriadneho zasadnutia VV SFZ na deň 24. 
september 2019 s jediným bodom programu týkajúcim sa  vzťahu a komunikácie medzi SFZ a 
ÚFP, s pozvaním prezidenta ÚFP na zasadnutie. 

T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 




