
Zápisnica č. 01/20 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 14. januára 2020 v Bratislave 

  

Prítomní:  Ján Kováčik – prezident SFZ 

 Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ 

 Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK 

 Tibor Végh - zástupca ÚLK 

 Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK 

 Petr Kašpar – zástupca ÚLK 

 Juraj Jánošík – zástupca amatérskeho futbalu, predseda BFZ 

 Ladislav Gádoši – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, 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: Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy 

Prizvaní: Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ 

 Peter Kopúň – reprezentačný tréner SR WU A 

 Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

 Jaroslav Rybánsky – poradca pre Legislatívno-právne otázky 

Program:  

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU A 
4. Potvrdenie generálneho sekretára SFZ za senior manažéra klubového 

licenčného systému SFZ 
5. Informácia o ukončení realizácie projektu podpory rekonštrukcie, výstavby 

a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017-2019 
6. Prerokovanie doplnenia návrhu programu Konferencie SFZ 
7. Prerokovanie návrhu na reorganizácia súťaže III. ligy mužov od súťažného 

ročníka 2021/2022 
8. Prerokovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ 
9. Hodnotiaca správa o výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov 

a pozorovateľov rozhodcov za jesennú časť súťažného ročníka 2019/20 
10. Schvaľovanie návrhu dejiska finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 

2019/20 



11. Informácia o „Petícii za práva futbalových hráčov“ 
12. Informácia o doručených návrhoch na cenu Fair play MUDr. Ivana 

Chodáka 
13. Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 
14. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
15. Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2020 
16. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
17. Diskusia  

     
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku bol predložený návrh na 
rozšírenie programu o bod s názvom „Schvaľovanie návrhu na prijatie riadneho člena 
SFZ“. 

Zároveň bol predložený návrh na rozšírenie bodu s názvom „Informácia o „Petícii za práva 
futbalových hráčov“ o dokument s názvom „Oznámenie o aktivitách člena Komory SFZ pre 
riešenie sporov/podozrenie z viacnásobného porušenia predpisov SFZ“.   

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal GS SFZ Peter Palenčík. 
 

Uznesenie č. 145/19 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 
10.01.2020 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: Peter Palenčík 

 

Úloha trvá. 

Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ bolo zaradené na zasadnutí ako samostatný bod 
programu. 
 

Uznesenie č. 159/19 VV SFZ: 

VV SFZ odkladá schvaľovanie dejiska finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2019/20 na 
hlasovanie formou per rollam. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Úloha splnená: 

Priamo na zasadnutí bolo zaradené schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovnaft cup-u 
súťažného ročníka 2019/20 ako samostatný bod programu. 

Uznesenie č. 144/19 VV SFZ: 

1)    VV SFZ berie na vedomie informáciu o možnosti na zasielanie návrhov kandidátov na 
udelenie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka. 

2)     VV SFZ určuje deň 10. január 2020 ako posledný termín na zasielanie návrhov kandidátov na 
cenu Fair play MUDr. Ivana Chodáka. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Peter Pelenčík 

Úloha splnená: 

Priamo na zasadnutí bola ako samostatný bod programu informácia o doručených návrhoch na 
cenu Fair play MUDr. Ivana Chodáka. 

 

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 
 

 

 
 



K bodu 3: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU A 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo reprezentačnému trénerovi SR WU 
A p. Petrovi Kopúňovi, ktorý vyhodnotil činnosť svojho družstva. 
Cieľ: 
Kvalifikácia ME 2021: umiestnenie na 3. mieste v skupine, aktívne skóre strelených gólov 
Príprava na ME 2021:  

1. scouting nových a mladých hráčok českej, rakúskej a slovenskej lige 
2. prispôsobenie herného systému novej filozofii pre reprezentačné družstvá v ZHS 4-3-3 
3. uhrať dobrým výsledkom zápasy proti Islandu a Švédsku 
4. vyhrať zápas s Lotyšskom 
5. vyhrať, resp. remizovať s Maďarsko 

 
Úlohy: 

1. nominácia potencionálnych hráčok podľa hernej formy 
2. prispôsobenie herného štýlu, prejavu a atraktívnosti hry Reprezentácie žien podľa 

kvality súpera 
3. udržanie čiastkových výkonov vo vybraných ukazovateľoch z prípravy 

 
Hodnotenie zápasov: 
Hodnotenie zápasu Island 
V zápase sme očakávali, že budeme čeliť veľmi fyzicky silnému súperovi, pričom sme v 
priebehu TJ zistili, že forma nie je úplne ideálna (GPS hodnoty boli pod úroveň 
predchádzajúcich zápasov). Prioritne sme chceli zvládnuť prechod do obrany a finalizáciu 
súpera. Náš útok mal byť vedený rýchlym útokom. Zápas mal tie charakteristiky, ako sme 
očakávali - súper držal loptu, hrozil hlavne z finálnych prihrávok. Výborný výkon sme mali v 
OF, v ÚF to bolo slabšie. Pri lepšej forme by sme tento zápas zvládli. 
 
Hodnotenie zápasu Lotyšsko 
Prvý zápas proti Lotyšsku sme mali taktický plán rovnaký pri akomkoľvek výsledku. Vedeli 
sme, že chceme hrať s loptou my, a to s vysokým postavením KO, držaním lopty SSH a KSH 
v strednej vertikále, celý zápas sme taktiku dodržiavali a preto sme si vytvárali šance, ŠSI. Zo 
začiatku sme mali problém s represingom, ale od 15-20min sme už boli dôraznejšie a celý zápas 
sme súpera do ničoho nepustili. Mrzí ma nepremenená penalta. 
 
Hodnotenie zápasu Švédsko 
Druhý zápas proti Švédsku, sme vedeli, že musíme eliminovať kľúčové silné hráčky útoku a 
OSH Asllani, pričom na druhej strane sme potrebovali aj podržať loptu proti ich presingu vo 
vertikálach. Prešli sme na skúšaný systém 4-4-2 v diamante. Do prvého gólu okolo 25min sme 
výborne bránili a držali loptu, pričom sme sa dostali aj do útočných rohov. Avšak po prvom 
naivnom góle od vl. brankárky, sa spustila vlna nepresvedčivých obranných výkonov obrannej 
formácie v hre a ŠSI, čím sme inkasovali 6 ďalších gólov. Zo 7 gólov sme inkasovali 4 góly zo 
ŠSI, dva z protiútokov a posledný bol vypracovaný peknou strelou. 
 
 



Hodnotenie zápasu Maďarsko 
Zo zápasu sme sklamaní, nakoľko sme nedokázali hrať kombinačnými futbal a dostávať sa do 
finalizácie častejšie a úspešnejšie. Prvý polčas sme úvod zachytávali súperove prihrávky 
v strednej zóne a z toho sme vyrážali do útoku. Od 25 min. sa hra vyrovnala. Druhý polčas sme 
potrebovali väčšiu aktivitu ale nepresnosťou prihrávok sme sa postupne dostávali pod tlak, čím 
sme boli malo efektívne. 
 
Celkové hodnotenie: 
Poďakoval vedeniu SFZ za vytvorenie výborných podmienok pre prácu a organizáciu zrazov, 
akceptovanie hráčskych požiadaviek. 
V kvalifikácii sme stále „v hre“ pri dosiahnutí nášho cieľa, aj keď máme negatívnejšie skóre 
ako sme chceli. Kľúčový zápas s Maďarskom sme zvládli na 50%, čo osobne považujem za 
negatívum. Asi najväčšie sklamanie je prehra vo Švédsku. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, 
ale nečakali sme taký priebeh a spôsob inkasovania gólov.  
Výkony hráčok boli v tejto časti kvalifikácie veľmi kolísavé, t.j. Islandom výborne v obrane, 
s Lotyšskom výborne v útoku, následne slabo vo Švédsku a s Maďarskom priemerne. Otázna 
je pripravenosť  kľúčových hráčok (Škorvánková, Vojteková, Bíroová, Haršanyová) - len jedna 
napĺňa očakávania, ostatné si prinášajú problémy z klubov do reprezentácie, bude stabilnejšia.   
Veľmi dobré výkony, z pohľadu taktického plnenia požiadaviek, v zápasoch podávali hráčky: 
Horvathová, Šurnovská, Bartovičová, Korenčiová.  
Technický riaditeľ obdržal prostredníctvom SAP kompletné hodnotenie každého zrazu, ako aj 
plánovanie dlhodobé. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU A. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 4: Potvrdenie generálneho sekretára SFZ za senior manažéra klubového 
licenčného systému SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že Licenčný štandard UEFA od  súťažného 
ročníka 2003/2004 zavedeného aj do podmienok SFZ ako jednu zo základných požiadaviek na 
chod klubového licenčného systému (ďalej len „KLS“) v každej členskej asociácii UEFA 
definuje (text nižšie je prekladom Licenčného štandardu UEFA, vydanie 2012):  
 

 Požiadavka 1 Podpora najvyššieho vedenia licenzora   
 

1. Licenzor (udeľovateľ licencií) musí zabezpečiť, že člen jeho najvyššieho vedenia (napr. 
člen výkonného výboru alebo generálny sekretár) zodpovedá za chod klubového licenčného 



systému (ďalej len „KLS“) a proces monitorovania klubov. Najvyššie vedenie licenzora 
musí svoju podporu KLS a procesu monitorovania klubov preukázať: 

 

a) vytvorením vhodnej organizačnej štruktúry KLS a monitorovania klubov a zabezpečením 
všetkých potrebných zdrojov pre ich zavedenie a efektívne riadenie; 

b) zabezpečením potrebnej úrovne trénovania/zaškolenia všetkých zainteresovaných v KLS a v 
procese monitorovania klubov; 

c) zabezpečením vhodného spôsobu prenosu informácií, vedomostí a zručností, v prípade 
personálnych zmien v licenčnej administratíve (ďalej len „LA“) licenzora; 

d) poskytnutím podpory a spolupráce svojej LA tak, aby bola schopná plniť svoje povinnosti 
a úlohy podľa požiadaviek platnej Smernice UEFA CL&FFP a platnej Smernice klubového 
licenčného systému SFZ; 

e) aktívnou účasťou v každoročnom hodnotení ich kvality a efektívnosti. 
       

 

2. Najvyššie vedenie licenzora musí poznať predpisy KLS a procesu monitorovania klubov, 
ako aj súčasné i budúce potreby a očakávania všetkých zainteresovaných strán (žiadatelia 
a držitelia licencie, LA, licenčné orgány, UEFA a pod.). 

 

Preukázanie permanentného plnenia vyššie uvedenej základnej požiadavky Licenčného 
štandardu UEFA je súčasťou auditu KLS SFZ, ktorý, na základe poverenia UEFA, 
každoročne vykonáva nezávislá audítorská spoločnosť Société Générale de Suiverllance SA 
(ďalej len „SGS“). Nesplnením tejto požiadavky auditu SGS, by SFZ ako členská asociácia 
UEFA stratila nárok na finančnú podporu KLS z prostriedkov UEFA HatTrick vo výške 
40 tisíc eur.   
 

Pozíciu senior manažéra KLS SFZ už od jeho zavedenia do podmienok SFZ vždy zastával 
generálny sekretár SFZ. Pokiaľ prišlo k jeho zmene, tak ako sa udialo od 1.1.2020 VV SFZ 
potvrdil nového generálneho sekretára SFZ opätovne do tejto pozície. 
 

V zmysle vyššie uvedeného predložil  prezident SFZ návrh na potvrdenie p. Petra Palenčíka 
– nového generálneho sekretára SFZ – do pozície senior manažéra KLS SFZ, a to na celé 
obdobie, v ktorom bude zastávať funkciu generálneho sekretára SFZ 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ potvrdzuje nového generálneho sekretára SFZ za senior manažéra klubového 
licenčného systému SFZ. 

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 ukončení realizácie projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a 
dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017-2019 
 



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že projekt podpory rekonštrukcie, 
výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017-2019 bol k 31.12.2019 
uzatvorený a k tomu dňu boli poukázané posledné platby partnerom projektu. V rámci dvoch 
etáp realizácie projektu sa úspešne prerozdelil celý balík financií určených na tento projekt 
v celkovej výške 6 miliónov eur. Projektu sa zúčastnilo 388 partnerov, ktorí boli vybratí 
v dvoch kolách výberových procesov. Výška spolufinancovania projektu zo strany partnerov 
z vlastných zdrojov predstavovala sumu takmer 4 milióny eur. 
Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017-2019 
môžeme považovať za jedinečný, keďže sa vďaka poskytnutej podpore uskutočnili toľko 
potrebné investície do amatérskej futbalovej infraštruktúry po celom Slovensku. Dôkazom 
úspešnosti tohto projektu je aj obrovský záujem o podporu v novom, obdobnom projekte pre 
roky 2019-2021, kde sa do výberového procesu prihlásilo až 555 uchádzačov. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie a vedomie informáciu o ukončení realizácie projektu podpory 
rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017-2019. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 6: Prerokovanie doplnenia návrhu programu Konferencie SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o zmene a doplnení návrhu programu 
Konferencie SFZ. Na začiatku boli opäť zopakované základné formálne náležitosti týkajúce sa 
zostavovania programu. 
Podľa čl. 45 ods. 1 Stanov SFZ zostaví generálny sekretár program na základe návrhov 
výkonného výboru, riadnych členov a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov. Podľa čl. 
45 ods. 2 stanov SFZ môže byť program konferencie na začiatku konferencie na návrh 
prezidenta, delegáta alebo kontrolóra pozmenený alebo doplnený, ak s tým súhlasí 
nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať (44). 
Podľa čl. 51 ods. 2 písm. i.) Stanov SFZ výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia 
konferencie. 

 
Okrem bodov, ktoré boli predstavené na decembrovom zasadnutí, bol predložený návrh na 
rozšírenie programu o nasledovné body: 

 
- „Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ“ 
- „Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ“ 
- “Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny 

príspevok a výchovné v prípade zániku členstva”  
 



Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční  28. februára 2020 predkladá GS SFZ po úprave 
a zapracovaní vyššie uvedených bodov tento návrh programu: 

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

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii 

konferencie 

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ 

4. Udeľovanie ocenení SFZ 

5. Výročná správa o činnosti Kontrolóra SFZ 

6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru 

7. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 

písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

8. Schvaľovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ a SFZ 

Marketing, s.r.o. za rok 2019 

9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020 

10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2020 

11. Schvaľovanie návrhu reorganizácie súťaže III. liga mužov od súťažného ročníka 
2021/2022 

12. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ 

13. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 

14. Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok    

a výchovné v prípade zániku členstva 

15. Informácia o stave plnenia Strategického plánu SFZ na roky 2018-22 

16. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov 

17. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 

18. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 

19. Diskusia 

20. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť doplnený návrh programu 
Konferencie SFZ. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 



Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 7: Prerokovanie návrhu na reorganizácia súťaže III. ligy mužov od súťažného 
ročníka 2021/2022 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Na predchádzajúcom zasadnutí obdržali dve verzie 
možnej reorganizácie III. Ligy mužov. Po vzájomnej komunikácii a pripomienkovaní sa 
členovia VV SFZ rozhodli pre verziu č. 2 s takým územným členením, že ObFZ Zvolen sa 
rozdelí na 2 okresy – Zvolen III.LZ a Detva III.LV, ObFZ B. Bystrica sa rozdelí na 2 okresy – 
Banská Bystrica III.LZ a Brezno III.LV. 

 

 

 

 

1) Dôvody reorganizácie III. ligy mužov (ďalej len „III.L“): 

• vysoká fluktuácia klubov v II.L; 

• nedostatočná pripravenosť klubov III.L na účasť v II.L v prípade postupu; 

• plnenie požiadaviek klubového licenčného systému SFZ a infraštruktúrnych kritérií 
II.L. 

2) Po skončení súťažného ročníka 2020/2021 bude na územnom príncípe (BFZ a ZsFZ, SsFZ 
a VsFZ) vytvorená III.L rozdelená na skupinu Západ a skupinu Východ, pričom v každej 
skupine bude štartovať 16 družstiev. 



3) Súťaž riadenú ORS SFZ vytvoria vypadávajúce družstvá z II. ligy mužov (ďalej len „II.L“) 
súťažného ročníka 2020/2021, zaradené do príslušnej skupiny podľa územného princípu 
(4 družstvá) a počet účastníkov v oboch skupinách na 16 doplnia družstvá z územne 
príslušných III.L 2020/2021, umiestnené za postupujúcim do II.L 2021/2022, pričom ich 
počet bude závisieť od územného zaradenia družstiev vypadávajúcich z II.L 2020/2021 
a územného zaradenia víťazov III.L 2020/2021, a to tak aby v jednotlivých skupinách III.L 
Západ (ďalej len „III.LZ“) a III.L Východ (ďalej len „III.LV“) boli v 2021/2022 zaradené 
kluby spadajúce do jednotlivých RFZ nasledovne: 

• III.LZ (počet družstiev BFZ – 3, počet družstiev ZsFZ – 10, počet družstiev SsFZ 
3) 

• III.LV (počet družstiev SsFZ – 6, počet družstiev VsFZ – 10). 

4) Rozdelenie III.L na skupiny Západ a Východ a zaradenie štartujúcich družstiev do 
jednotlivých skupín podľa územného princípu bude vykonané v súlade s geografickou 
hranicou medzi III.LZ a III.LV, schválenou konferenciou SFZ, konanou dňa 28.2. 2020 v 
Senci, pričom územné rozdelenie bude kopírovať hranice týchto ObFZ, spadajúcich do 
skupiny III.LV: 

• verzia 2 (ObFZ Zvolen sa rozdelí na 2 okresy – Zvolen III.LZ a Detva III.LV, 
ObFZ B. Bystrica sa rozdelí na 2 okresy – Banská Bystrica III.LZ a Brezno III.LV) 

Družstvá FK ležiacich od tejto geografickej hranice západne, budú účastníkmi skupiny 
Západ, družstvá FK ležiacich od nej východne, budú účastníkmi skupiny Východ. 
V prípade, ak niektoré z družstiev z III.L 2020/2021, s právom na zaradenie do III.L 
2021/2022 odmietne účasť v súťaži, nesplní stanovené podmienky pre účasť v nej alebo 
nebude možné naplniť počet družstiev niektorého RFZ pri zohľadnení geografickej hranice 
podľa ustanovenia vyššie, nárok na zaradenie má najvyššie postavené družstvo v rámci 
ostatných RFZ ... (existuje viacero možností, napr. do príslušnej skupiny III.L 2021/2022 
môže byť zaradené družstvo, podľa SP, čl. 14, alebo ak všetky družstvá III.L 2020/2021 
odmietnu účasť v III.L alebo nesplnia podmienky účasti, počet účastníkov príslušnej 
skupiny III.L 2021/2022 bude súhlasný s počtom družstiev, ktoré majú v súťaži právo hrať 
a splnili podmienky účasti). 

5) Podmienkou účasti družstva klubu v III.L 2021/2022 je: 

• počet mládežníckych družstiev v dlhodobých súťažiach evidovaných v ISSF – 
minimálne 4 družstvá mládeže spolu, pričom minimálne 1 družstvo v každej vekovej 
kategórii (dorast, žiaci, prípravka); 

• splnenie infraštruktúrnych kritérií pre štadióny kategórie UEFA 1, v zmysle Smernice 
SFZ pre infraštruktúru štadiónov 2022 a ďalších podmienok stanovených KŠI SFZ, 
ktoré tvoria prílohu tohto dokumentu. 

6) V oboch skupinách družstvá odohrajú systémom doma – vonku 30 kôl (15 kôl v jesennej 
a 15 kôl v jarnej časti). V prípade priaznivého počasia v jesennej časti, môže riadiaci orgán 
súťaže rozhodnúť aj o predohraní jedného jarného kola, ešte v jesennej časti súťažného 
ročníka. 

7) Hodnotenie výsledkov v stretnutí a za prípadnú neúčasť družstva v súťaži bude 
vykonávané podľa ustanovení SP, čl. 11 a 12. 



8) Postupy a zostupy z/do II. ligy počnúc súťažným ročníkom 2021/2022: 

• víťazi oboch skupín III.L 2021/2022 získajú právo na postup do II.L súťažného 
ročníka 2022/2023. Postupujúce družstvo musí spĺňať podmienky pre štart v II.L, 
stanovené klubovým licenčným systémom SFZ a ustanoveniami Súťažného poriadku 
futbalu; 

• v prípade, ak postupujúce družstvo odmietne účasť v II.L alebo nesplní podmienky 
účasti, do II.L 2022/2023 môže byť zaradené družstvo, podľa SP, čl. 14. Táto 
podmienka platí rovnako pre obe skupiny III.L 2021/2022; 

• zoszupujúci z II.L súťažného ročníka 2021/2022 sú zaradení do jednotlivých skupín 
III.L na základe územného princípu a geografickej hranice 

9) Postupy a zostupy z/do regionálnych súťaží (IV. líg) počnúc súťažným ročníkom 
2021/2022: 

• víťazi IV. líg jedotlivých RFZ získajú právo na postup do príslušnej skupiny III.L (pri 
zohľadnení geografickej hranice) nasledujúceho súťažného ročníka; 

• kluby umiestnené na poslednom mieste III.LZ a III.LV zostupujú do IV. ligy prísl. 
RFZ; 

• počet zostupujúcich družstiev z III.L závisí od počtu zostupujúcich družstiev z vyšších 
súťaží a od počtu postupujúcich družstiev z nižších súťaží; 

• v prípade, že víťaz IV. ligy SsFZ spadá územne do III.LV, zostupujú z III.LZ a III.LV 
do IV. ligy príslušného RFZ aj kluby umiestnené na 15. miestach III.LZ a III.LV; 

• v prípade, že víťaz IV. ligy SsFZ spadá územne do III.LZ, zostupujú z III.LZ do IV. 
ligy príslušného RFZ aj kluby umiestnené na 14. a 15. mieste III.LZ. 

10) Náklady na delegované osoby v III.L bude znášať SFZ + potrebné navrhnúť paušály. 

11) Upraviť počet zahraničných hráčov v III.L v rámci novely súťažného poriadku. 

12) Generálny partner súťaže – TIPOS. 

13) Organizácia najvyšších regionálnych súťaží: 

V tomto bode bola vznesená pripomienka priamo na zasadnutí a to, aby si priamo RFZ 
svojím rozhodnutím určili počet úrovní riadenia. 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na reorganizáciu 
súťaže III. ligy mužov od súťažného ročníka 2021/2022 (verziu č. 2 mapy 
územného členenia) a s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí. 

2) VV SFZ ukladá predsedovi Komisie SFZ pre štadióny a ihriská pripraviť návrh 
smernice pre infraštruktúru III. líg. 

 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 8: Prerokovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. V nadväznosti na návrh reorganizácie súťaže III. ligy 
mužov od súťažného ročníka 2021/2022 bol SFZ doručený návrh od VsFZ na reorganizáciu II. 
ligy SMD Východ a Západ. Tento návrh by mal byť tiež predložený na schválenie delegátom 
Konferencie SFZ.  
 
V rámci reorganizácie III. ligy dospelých sa zo štyroch skupín tretích líg, ktoré riadia jednotlivé 
regionálne futbalové zväzy majú podľa predkladaného návrhu vytvoriť 2 skupiny Západ 
a Východ . Tie by mal následne riadiť SFZ. 
  
Z územného hľadiska je navrhované rozdelenie tak, že skupina Východ bude pozostávať z 10 
klubov z VsFZ a 6 klubov zo SsFZ, ktoré sa nachádzajú v ObFZ Lučenec, Rimavská Sobota, 
Liptovský Mikuláša a v Oravskom futbalovom zväze. Ďalej tiež kluby z okresov Brezno 
a Detva. 
  
Podľa návrhu VsFZ budú 3 kluby z vyššie neuvedených ObFZ zo SsFZ zaradené do skupiny 
západ, tie doplní 10 klubov zo ZsFZ a 3 kluby z BFZ. 
  
Vzhľadom na vyššie uvedené je logické, aby sa aj II. DL Západ a Východ hrala na takom 
istom  území ako budúca III. liga Západ a Východ  v kategórii dospelých.  
Z tohto dôvodu VsFZ predložil návrh, aby konferencia schválila reorganizáciu II. DL Západ a 
Východ v identickom návrhu ako to je v návrhu na reorganizáciu 3 líg . 
   
V rámci diskusie k tomuto bodu programu bolo navrhnuté, aby ku kompletnému materiálu bolo 
na februárovom zasadnutí VV SFZ priložené aj odborné stanovisko Technického úseku SFZ. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na reorganizáciu II. ligy 
SMD Východ a Západ 

2) VV SFZ ukladá GS SFZ zabezpečiť stanovisko Technického úseku SFZ 
k predkladanému návrhu.  
 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 9: Hodnotiaca správa o výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov 
a pozorovateľov rozhodcov za jesennú časť súťažného ročníka 2019/20 
 
Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu na svojom hodnotiacom zasadnutí v dňoch        
6.-8.12.2019 v Senci vyhodnotila výkony rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR 
SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2019/20.  
 
NOMINAČNÉ LISTINY SFZ 2019/2020: 
Zoznam rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2020 (37): 
Čiernik Michal, Dohál Martin, Gemzický Erik, Glova Filip (FIFA), Greško Pavol, Chmura 
Pavol, Chromý Andrej, Ihring Anton, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kačenga Ľuboš, 
Kišš Bálint, Kmec Patrik, Kolofík Tomáš, Kozák Igor, Kráľovič Peter (FIFA), Kružliak 
Ivan (FIFA), Libiak Maroš, Malárik Filip, Marhefka Boris (FIFA), Marsal Tomáš, Mastiš 
Marek, Micheľ Kristián, Nemček Bystrík, Očenáš Michal (FIFA), Ochotnický Pavel, 
Papuča Patrik, Parilák Boris, Pavlík Jozef, Prešinský Ladislav, Ruc Marián, Sedlák Dušan, 
Smolák Michal, Somoláni Adam, Straka Július, Valent Igor, Ziemba Peter 
 
Zoznamy asistentov rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2020 (39) 
Ádám Gabriel, Bednár Peter (FIFA), Benko Miroslav, Bobko Radoslav st., Borsányi Martin, 
Budáč Michal, Čajka Peter, Ferenc František (FIFA), Galo Marek, Halíček Juraj, Hancko 
Branislav (FIFA), Hrčka Dušan, Hrmo Andrej, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jekkel 
Adam, Košecký Jakub, Kováč Peter (FIFA), Kuba Rastislav, Mihalík Peter, Perát Anton, 
Poláček Daniel, Poracký Roman, Pozor Ján (FIFA), Roszbeck Mário, Sluk Michal, Somoláni 
Tomáš (FIFA), Straka Tomáš, Súkeníková Mária, Špivák Martin, Štrbo Milan (FIFA), Štofik 
Dušan, Tomčík Michal (FIFA), Vass Simeon, Vitko Martin, Vorel Tomáš (FIFA), Weiss Erik 
(FIFA), Zemko Matej, Žákech Rastislav 
  
Zoznam rozhodkýň SFZ pre jarnú časť 2020 (21): 
Alezárová Ivana (FIFA), Baníková Annamária, Brutvanová Timea, Bujňáková Patrícia, 
Hanesová Zuzana, Hlaváčová Dominika, Kováčová Zuzana, Kožárová Linda, Krčová 
Mária, Kunzová Petra, Marušinová Mária, Matejová Gabriela, Matulová Miriama (FIFA), 
Obertová Miroslava (FIFA), Orlíková Marianna, Pavlačková Lenka (FIFA), Pavlíková 
Petra (FIFA), Súkeníková Mária (FIFA), Šimková Mária, Valentová Zuzana (FIFA), 
Vargová Alexandra 
 
VÝKONNOSTNÉ SKUPINY ROZHODCOV a AR PRE JAR 2020 (76): 
a) Súťaže riadené ÚLK 
TOP skupina rozhodcov (14):  
BFZ:  Kružliak, Pavlík, Smolák 
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, Somoláni A. 
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 zimných doškoľovacích seminárov 
rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ (28.1.-9.2.2020 v Senci a Tatranskej Lomnici)  
 
PROFESIONALIZÁCIA ROZHODCOV SFZ (ProR): 
 
KR v pravidelných cykloch na spoločných stretnutiach analyzovala činnosť ProR SFZ (Ivan 
Kružliak, Filip Glova, Michal Očenáš, Boris Marhefka, Martin Dohál, Bystrík Nemček, 
Peter Ziemba). 
ProR sa aktívne zapájajú do činnosti ohľadne školení futbalových družstiev, trénerov, 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. Viditeľne sa u ProR zmenil 
prístup k povinnostiam, vidieť snahu byť ťahúňmi, nositeľmi rozhodcovstva  nielen na ihrisku, 
ale aj mimo neho. Niektorí si ešte neuvedomili priority... V blízkej budúcnosti budú hlavnými 
nositeľmi školenia VAR systému. 
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. Bola vykonaná 
analýza  ProR. Zatiaľ v tomto momente nenavrhujeme zmenu, máme pred sebou testovania, 
školenia a jarnú časť. V prípade nespokojnosti s ich výkonmi, ako aj s prístupom, operatívne 
budeme riešiť s vedením SFZ prípadné zrušenie, resp. úpravu stávajúcich Mandátnych zmlúv. 
Medzi R, ktorí by v budúcnosti mohli spĺňať predpoklady na uzatvorenie Mandátnych zmlúv, 
ale ešte to musia dokázať (aj poučení z uzatvorenia prvých Mandátnych zmlúv ProR) majú: 
Peter Kráľovič, Erik Gemzický, Kristián Micheľ, Bálint Kiss. Ale nechceme nič urýchliť. 
 
 
PROJEKT ŠANCA: 
 
Základným cieľom projektu je príprava talentovaných a perspektívnych regionálnych R a AR 
k postupu na nominačné listiny SFZ. Projekt je určený výhradne pre držiteľov profesionálnej 
rozhodcovskej licencie P a je medzistupňom v následnom ľahšom etablovaní sa vo vyššej 
súťaži. KR už začala pracovať v novom formáte Projektu Šanca. Frekventanti tohto projektu 
boli fyzicky testovaní (najhoršie v tejto oblasti boli pripravení R zo SsFZ), taktiež sa 
zúčastňovali určených školení. Rozhodovali najmä stretnutia I.LSD, niektorí R pôsobili vo 
funkcii NR a niektorí AR aj v II. lige. V jarnej časti vybraní R a AR budú mať možnosť 
rozhodovať určené stretnutia II. ligy. Postupne ich pripravujeme na podmienky a požiadavky 
„slovenských“ súťaží, lebo nie zo všetkých regiónov sú R a AR patrične pripravení (ale 
v podstate na to je Projekt Šanca). V prípade schválenia reorganizácie súťaží (3.liga pod SFZ) 
budeme musieť v priebehu nového  ročníka navýšiť počet frekventantov tohto projektu.  



 
Zoznam rozhodcov projektu ŠANCA pre jarnú časť 2020 (12):  
BFZ:   Ďurčo Martin, Tománek Lukáš, Choreň Matej 
ZsFZ: Husár Dominik, Matulová Miriama, Janček Denis  
SsFZ:  Holas Miroslav, Dančo Michal, Legíň Milan 
VsFZ: Dzivjak Lukáš, Sučka Jaroslav, Bobko Radoslav ml. 
 
Zoznam asistentov rozhodcov projektu Šanca pre jarnú časť 2020 (20):  
BFZ:   Lauer Lukáš, Henček Róbert, Bláha David, Volek Michal, Ralbovský Tomáš 
ZsFZ:  Hrenák Anton, Krivošík Martin, Tokoš Peter, Poruban Denis, Lenický Ján   

SsFZ:  Túma Tomáš, Herdel Martin, Burger Tomáš, Mosor Jozef, Železňák Michal  
VsFZ:  Bobko Dávid, Hrebeňár Matej, Bereš Dávid, Pacák Tobias, Capík Dávid 
 
PROJEKT VAR: 
 
KR považuje projekt VAR za jeden z najväčších míľnikov rozhodcovstva. V tejto dobe 
intenzívne pracuje na školení R a AR tak, aby sme mali dostatočný počet kvalifikovaných, 
kvalitných R a AR  na rozhodovanie vo  VAR stretnutiach s ostrým štartom od nového 
súťažného ročníka 2020/21. KR ide podľa VAR protokolu a má za sebou úvodné kolo školení  
R a AR na simulátore v Senci pod vedením p.Mokóša. Už tam sa prejavili ich schopnosti 
zvládať uvedenú technológiu a vytvorili sa „výkonnostné kategórie“ R a AR. Musíme však 
konštatovať, že niektorí R a AR budú mať možno problém s aplikovaním tohto systému (podľa 
vyhodnotenia lektorov slabo zvládli tento nábeh R-Prešinský, AR-Weiss, Tomčík). To, či to 
zvládnu alebo nie, uvidíme v „ďalšom kole“. V januári (od 24.1.) nabiehame na rozhodovanie 
prípravných stretnutí na umelej tráve v NTC Senec pomocou VAR technológie. KR garantuje 
pripravenosť  R a AR na technológiu VAR od nového súťažného ročníka. Samozrejme, 
školenia VAR budú prebiehať aj počas sezóny 2020/21. Veríme, že aj po stránke 
„techniky“ bude všetko ok. 
 
ŠKOLSKÝ A METODICKÝ ÚSEK 
 
Školský a metodický úsek KR SFZ v jesennej časti ročníku 2019/2020 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, práci 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 KR RFZ a ObFZ, organizoval viaceré 
sústredenia a semináre pre talentovaných R/AR a ich mentorov. Od jesennej časti ročníka boli 
ustanovení do tohto projektu 14 rozhodcovia a AR. Zúčastnili sa ich tiež odborníci z oblasti PF, 
kondičnej prípravy, psychológie a anglického jazyka. V jesennej časti ročníka 2019/2020 boli 
organizované: 2x fyzické previerky pre R/AR SFZ, na ktorých R i AR plnili predpísané limity 
FIFA. Pred jesennou časťou v termíne júl 2019 bol organizovaný úvodný letný doškoľovací 
seminár s pokynmi pre súťažný ročník 2019/2020. Náplňou aj tohto seminára boli fyzické 



previerky rozhodcov a prednášky ohľadne zmien pravidiel futbalu. Absolvovanie tohto 
seminára bolo podmienkou na pôsobenie v súťažiach SFZ. 
V Tatranskej Lomnici za účasti kondičného trénera Matúša Krčmára konali v septembri 
a októbri tréningové kempy R FIFA, AR FIFA, R a AR TOP skupiny SFZ.  
 
Podpora talentovaných rozhodcov: 
 
Komisia rozhodcov kontinuálne pracuje na generačnej výmene. Pokračuje v úspešnom projekte 
Talent  &  Mentor SFZ a rozšírila projekt Šanca. 
V decembri 2019 prebehol seminár Talent & Mentor SFZ v Senci, ktorého sa zúčastnili 
talentovaní rozhodcovia + rozhodcovia, ktorí v lete postúpili z regiónov. Veľká časť týchto 
rozhodcov má predpoklady na to, aby boli schopní rozhodovať do 2-3 rokov najvyššiu súťaž.  
Seminár absolvovali nasledujúci R a AR (14) a ich mentori:  
ZsFZ (4) Papuča (mentor Sluk), Kiss (Jaška), Košecký (Jančovič), Valent Jančovič), BFZ (5) 
Ruc (Richtárik), Malárik (Kopča), Parilák (Richtárik), T.Straka (Medveď), Štofík (Medveď) 
VsFZ (3) Micheľ (Sekereš), Vass (Špivák), Greško (Sekereš), SsFZ (2) Kuba (Vais), Kolofík 
(Vais).  
Obsahom seminára bola prezentácia a rozbor videoklipov rozhodnutí účastníkov seminára v ich 
odrozhodovaných stretnutiach, prednášky z oblasti kondičnej, psychologickej, teoretickej (PF) 
a jazykovej prípravy. V rámci seminára absolvovali teoretické testy (PF), videotesty a testy z 
anglického jazyka.  
 
Z tejto skupiny, už v jesennej časti Kiss a Micheľ rozhodovali po jednom stretnutí vo Fortuna 
lige, kde obstáli veľmi dobre. Súčasne boli niektorí R z programu Talent & Mentor v najvyššej 
súťaži nominovaní ako NR, aby nasali atmosféru a pri budúcom nominovaní v FL ako R s ňou 
mali dostatok skúsenosti. 
 
Pre úspešnú budúcu adaptáciu rozhodcov v najvyšších súťažiach riadených SFZ musela 
komisia rozhodcov rozšíriť projekt Šanca, do ktorého boli zaradení z každého regionálneho FZ 
3 rozhodcovia a 5 asistentov rozhodcov. Rozhodcovia z tohto projektu boli v jesennej časti 
nasadení v 15 stretnutiach 2.ligy ako NR, rozhodovali 36 stretnutí I.LSD s veľkou 
spokojnosťou PR, ako i družstiev. Skúsenosti s nasadzovaním na stretnutia 2.ligy ako i I.LSD 
získavali aj AR z projektu Šanca. Boli obsadení 12-krát v stretnutiach 2.ligy, 22-krát v 
stretnutiach SP a 110-krát v stretnutiach I.LSD. Týmto spôsobom talentovaní rozhodcovia/AR 
získavajú ostrohy v najvyšších súťažiach riadených SFZ. Skôr, ako boli nasadení do 2.ligy, 
museli tiež preukázať teoretické znalosti a úspešne absolvovať fyzické previerky, tzv. JoJo test 
na UEFA požadovanej úrovni (18,2). 
 
V termíne 8.-10.11. sa konal v Liptovskom Jáne pravidelný vzdelávací seminár rozhodkýň 
nominačnej listiny SFZ, tentoraz však s výraznou obmenou a doplnením nových rozhodkýň 
z úrovne nominačných listín RFZ a ObFZ (v počte 8 z celkove 14 zúčastnených frekventantiek) 
a to z dôvodu kolízie termínu s nomináciami našich 8 rozhodkýň na stretnutia súťaží UEFA. 
V priebehu seminára absolvovali rozhodkyne program v oblasti kondičnej a teoretickej 
prípravy, kde boli taktiež otestované ich schopnosti a znalosti (Agility fitness test, Videotest, 
Test z PF) a taktiež aj jazykové znalosti angličtiny. Na základe ich výsledkov môžeme 
konštatovať, že viaceré adeptky majú potenciál dosiahnuť v čo najbližšom čase výkonnostnú 
úroveň potrebnú pre nominovanie minimálne na nominačnú listinu rozhodkýň SFZ. 
 
 
 



 
ÚSEK POZOROVATEĽOV ROZHODCOV (PR) 
 
Prvoradým cieľom práce úseku bolo zvládnutie priebehu jesennej časti 2019 z pohľadu 
individuálnych výkonov PR. Po každom kole boli komplexne vyhodnotené hodnotiace správy 
PR po obsahovej, ako aj formálnej stránke a následne boli predkladané k prerokovaniu na 
zasadnutia KR SFZ.  
Na základe plánovaného odborného vzdelávania PR boli usporiadané Workshopy v dňoch 27.9. 
v Poprade a 4.10. v Trnave, ktorých program bol zameraný na rozbor problémových situácii zo 
súťaží riadených ÚLK a SFZ, ich odborný popis v zmysle PF, vyhodnotenie podľa pokynov 
UEFA  pre pozorovateľov rozhodcov na obdobie 2019-2021 a pokynov KR SFZ pre súťažný 
ročník 2019/2020. 
 
Zoznamy pozorovateľov rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2020 (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 
 
VÝKONNOSTNÉ SKUPINY POZOROVATEĽOV ROZHODCOV PRE JAR 2020 (32): 
 
a) súťaže riadené ÚLK (17)   
Balko, Brendza, Hracho, Fašung, Gádoši, Jakubec, Jančovič, Medveď, Minárčik, 
Ružbarský, Samotný, Sekereš, Sluk, Suchý, Špivák, Udvardy, Zábranský 
 
b) súťaže riadené ŠTK SFZ (15) 
Bacsa, Hlebaško, Hodoško, Cuninka, Kakaščík, Kopča, Likavský, Makový, Migaľová, 
Richtárik, Slebodník, Šipoš, Špila, Vais, Vaňo 
 
Definitívne zaradenie PR do výkonnostných skupín pre jar 2020 bude uzatvorené po 
uskutočnení zimného doškoľovacieho seminára PR SFZ v dňoch 8.-9.2.2020 v Tatranskej 
Lomnici. 
 
Na medzinárodných listinách pozorovateľov rozhodcov FIFA v roku 2019 pôsobili: 
Fašung, Gádoši, Krchňák, Medveď, Ružbarský a Migaľová 
 
ROZHODCOVIA A ROZHODKYNE FIFA – ROK 2019  
 
Súčasťou hodnotenia rozhodcov/asistentov rozhodcov FIFA je ich pozitívna akceptácia 
v zahraničí. V hodnotenom roku 2019 to bolo 53 nominácií a výjazdov našich rozhodcov a 
rozhodkýň do zahraničia, pričom v 7 z nich prišlo podľa hodnotenia pozorovateľov rozhodcov 
UEFA k závažnejším nedostatkom vo výkone. Medzi významnejšie nominácie roku 2019 
zaraďujeme pravidelné účinkovanie rozhodcu Kružliaka a jeho tímu v skupinovej a 
vyraďovacej fáze UCL a UEL. 
Zrejme najvýznamnejšou nomináciou v roku 2019 bola opätovná účasť asistentky rozhodkýň 
Súkeníkovej na MS 2019 žien vo Francúzsku. 
 



Na medzinárodných listinách FIFA v roku 2019 pôsobili: 
Rozhodcovia: Glova, Kružliak, Kráľovič, Marhefka a Očenáš 
Asistenti rozhodcov: Benko, Ferenc, Hancko, Kováč, Mókoš, Slyško, Somoláni T., Tomčík, 
Vorel, Weiss E. 
Rozhodkyne: Pavlíková, Kováčová, Valentová 
Asistentky rozhodkýň: Alezárová, Obertová, Pavlačková, Súkeníková 
 
PROJEKT ROZHODCOVSKEJ KONVENCIE UEFA  
 
V rámci činnosti KR SFZ za priamej finančnej podpory z prostriedkov UEFA Konvencie 
rozhodcovstva určených pre SFZ sa aj v priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 
pokračovalo v štandardných aktivitách, ktoré  definuje text základného dokumentu UEFA 
Konvencie rozhodcovstva a to v týchto štyroch hlavných oblastiach pôsobnosti: 
 
1.) Podpora vzdelávania pre zvyšovanie úrovne kvality elitných rozhodcov, asistentov 
rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ  
2.)  Zvyšovanie úrovne kvality celkového vzdelávania R a AR  
3.)  Podpora talentovaných rozhodcov 
4.)  Nábor a udržanie rozhodcov  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Hodnotiacu správa o výkonnosti rozhodcov, asistentov 
rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov za jesennú časť súťažného ročníka 2019/20. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 10:  Schvaľovanie návrhu dejiska finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 
2019/20 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku skonštatoval, že VV SFZ na svojom 
decembrovom zasadnutí prijal uznesenie č. 159/19 VV SFZ, na základe ktoré určil rozhodnutie 
o dejisku finále Slovnaft cup-u prostredníctvom elektronického hlasovania per rollam v termíne 
do konca decembra. Nakoľko však ide o rozhodnutie, ktorému predchádza osobná diskusia 
a odôvodnenie, rozhodol sa, že toto uznesenie bude prijímané priamo na zasadnutí. Pred 
zasadnutím VV SFZ stiahol zástupca DAC 1904 Dunajská Streda p. Tibor Végh návrh, aby sa 
finále Slovnaft Cup-u konalo v MOL Aréne v Dunajskej Strede. 

Prezident SFZ predložil členom VV SFZ návrh, v ktorom za dejisko finále Slovnaft cup-u 
súťažného ročníka 2019/20 navrhol Národný futbalový štadión v Bratislave.  

 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje za dejisko finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2019/20 Národný 
futbalový štadión v Bratislave. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 11: Informácia o „Petícii za práva futbalových hráčov“ a oznámenie o aktivitách 
člena Komory SFZ pre riešenie sporov/podozrenie z viacnásobného porušenia predpisov 
SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý informoval o doručení petície za práva futbalových 
hráčov. 

Na úvod poukázal na skutočnosť, že zo strany zástupcov ÚFP bol predložený iba menný 
zoznam osôb bez podpisov jednotlivých hráčov, čo považuje za veľmi neštandardný postup. 
Napriek tomuto faktu SFZ pristúpil k petícii s plnou vážnosťou. Úplne znenie petície: 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 
SFZ prostredníctvom prezidenta reagoval na petíciu listom adresovaným prezidentovi ÚFP: 
  
„SFZ rešpektuje miesto hráčov v rámci SFZ, kde majú svoje pevné postavenie a ich práva sú 
rešpektované a zabezpečené niekoľkými stupňami ochrany v rámci jednotlivých predpisov SFZ. 
Ich práva boli niekoľkokrát predmetom diskusie v rámci rokovaní so zástupcami ÚFP a vždy 
bola zástupcom ÚFP ponúknutá možnosť adresovania návrhov na novelizáciu predpisov SFZ. 
Každá jedna pripomienka na zmenu predpisov SFZ bola komunikovaná vo vzťahu k hráčom 
alebo zástupcom ÚFP a nikdy sa nestalo, že by sa SFZ nezaoberal predloženými pripomienkami 
na novelizáciu predpisov zo strany hráčov alebo zástupcov ÚFP. Ak im aj SFZ nevyhovel, bolo 
to zdôvodnené. 
 
“Petíciou” sa podpísaní dožadujú zaraďovania zástupcov ÚFP do pracovných skupín SFZ. 
Pracovné skupiny sú vytvorené prevažne z administratívy SFZ a výstup z pracovnej skupiny je 
komunikovaný vo vzťahu k dotknutým subjektom. Vo vzťahu k hráčom alebo zástupcom ÚFP 
bol vždy komunikovaný obsah jednotlivých novelizovaných predpisov SFZ, preto SFZ 
nerozumie opodstatnenosti tejto požiadavky, keď s obsahom predpisov SFZ sú zástupcovia ÚFP 
oboznámení a aj v prípade Registračného a prestupového poriadku SFZ (“RaPP SFZ”)  bol 
prezident ÚFP vyzvaný, aby hráči zaslali svoje návrhy na zmenu RaPP SFZ, aby mohli byť 
vecne posúdené a prerokované. Doposiaľ však zo strany hráčov ani ÚFP neboli zaslané žiadne 
návrhy na zmenu RaPP SFZ. 
 



V rámci obsahu predloženej “petície” je požiadavka meniť personálne obsadenie dočasne 
povereného podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov. Podpísaní hráči neposkytli žiadny 
vecný dôvod na to, aby SFZ odvolával dočasne povereného podpredsedu Komory SFZ pre 
riešenie sporov a neuviedli ani to, čo má vyriešiť otázka zmeny osoby.  
Zo strany hráčov ani ÚFP nebol poskytnutý žiadny dôvod na to, aby bol odvolaný nezávislý a 
nestranný dočasný podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov, ktorý bol riadne dočasne 
poverený v zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ ako najvyššieho orgánu SFZ. 
 
Poukazujeme na to, že v liste z 22.7.2019 adresovanom podpredsedovi Komory SFZ pre 
riešenie sporov, v ktorom bol dočasne poverený podpredseda komory požiadaný prezidentom 
ÚFP, aby sa do 24 hodín vzdal svojej funkcie, prezident ÚFP zároveň uviedol "... hoci sme sa 
pri Vašej osobe nestretli so skutočnosťou, ktorá by vzbudila pochybnosť o Vami doposiaľ 
vykonávanej práci, tak faktom zostáva, že nie ste kandidátkou profesionálnych hráčov a ani ste 
nezískali našu podporu na dočasné poverenie výkonom funkcie podpredsedníčky Komory SFZ.", 
z čoho je zrejmé, že zo strany ÚFP nejde o žiadne opodstatnené odborné výhrady voči 
podpredsedovi komory, ale výlučne o politickú požiadavku mať vo vedení komory "svojho" 
nominanta, a nie nezávislého a nestranného odborníka. 
 
SFZ nerozumie zmyslu požiadavky podpísaných hráčov na zverejnenie jednotlivých zmlúv 
uzavretých so športovými reprezentantmi, na základe ktorých SFZ alebo SFZ Marketing plní 
povinnosti voči športovým reprezentantom. Ako má táto požiadavka vyriešiť postavenie hráčov 
a uplatňovanie ich práv? 
 
SFZ sa vždy postavil za práva hráčov a uplatňovanie jednotlivých práv majú hráči garantované 
niekoľkými stupňami ochrany v rámci predpisov SFZ. Preto možno považovať uvedenú 
“petičnú” iniciatívu za zbytočnú vo vzťahu k tomu, že hráčom je garantovaný významný rozsah 
práv v predpisoch SFZ a aj možnosti ich uplatňovania. Záujmová organizácia hráčov (ÚFP) 
odmieta členstvo v SFZ a preto práva hráčov neuplatňuje v takom rozsahu, ako by bolo podľa 
predpisov možné, je na škodu presadzovania práv a záujmov hráčov. SFZ rešpektuje, že ÚFP 
sa nechce stať jeho členom: Na druhej strane však očakáva, že ÚFP bude rešpektovať, že ÚFP 
ako organizácia, ktorá je nečlen SFZ, nemôže očakávať privilegované postavenie voči iným 
združeniam záujmových skupín pôsobiacich vo futbale (tréneri, rozhodcovia, kluby 2. ligy, 
kluby 1. ligy), ktoré členstvo v SFZ prijali ako logický a prirodzený dôsledok toho, že sú 
súčasťou slovenského futbalu. Táto petičná  iniciatíva je podľa nášho názoru len iniciatívou 
konkrétnych zástupcov ÚFP, ktorí sa uvádzaním nepresných informácií svojim členom 
dožadujú uplatňovania práv, pričom hráčov pravdepodobne neinformujú o tom, ako významne 
SFZ hráčom zabezpečil práva a ich uplatňovanie nielen v jednotlivých predpisoch SFZ ale aj v 
národnej legislatíve, či už pri jej tvorbe alebo aj pri uplatňovaní pripomienok, ktoré sú v 
prospech hráčov.“ 
 

V zhode s obsahom petície bol SFZ predložený návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ, bolo 
však zdôraznené, že samotný návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ zaslal p. Peter Lukášek, 
ktorý svoj návrh podpísal ako člen Komory SFZ pre riešenie sporov. Tento návrh však nebol 
prerokovaný na pléne Komory SFZ pre riešenie sporov. Ostatné rokovanie pléna komory bolo 
poznačené neschválením programu pléna práve hlasovaním p. Petra Lukášeka proti návrhu 
programu z dôvodu, že nesúhlasil, aby plénum komory rokovalo o bode programu, ktorého 
predmetom mala byť zmena systému voľby predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie 
sporov. 



Podanie návrhu na zmenu Stanov SFZ od člena Komory SFZ pre riešenie sporov bez 
prerokovania v pléne komory sa javí ako porušenie základných článkov Stanov SFZ, konkrétne 
čl. 36, ktorý upravuje konanie a rozhodovanie orgánov SFZ a ich členov. 

Čl. 36, ods. 3 znie: 

„Členovia orgánov SFZ sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť v súlade s právnym 
poriadkom, predpismi SFZ a rozhodnutiami orgánov SFZ s náležitou odbornou 
starostlivosťou a v súlade so záujmami SFZ a členov SFZ. Nesmú uprednostňovať svoje 
záujmy, záujmy určitej skupiny členov SFZ alebo záujmy tretích osôb pred záujmami SFZ. 
Pre splnenie požiadavky náležitej odbornej starostlivosti sa vyžaduje, aby si funkcionár alebo 
orgán SFZ k svojmu rozhodnutiu závažnej povahy vopred vyžiadal odborné stanovisko 
kontrolóra, príslušnej odbornej komisie, ktorej agendy sa rozhodnutie týka alebo vykonal 
konzultáciu s predsedom príslušného orgánu. Ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní 
svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.“  
 

Rovnako tak čl. 38 Stanov SFZ, ktorý upravuje konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií. 
Konkrétne čl. 38, ods. 1 Stanov SFZ znie: 

„Členovia orgánov SFZ na všetkých úrovniach riadenia futbalu musia v záležitostiach klubu 
a zväzu, ku ktorému majú príslušnosť, zachovávať nestrannosť.“  

 
Členovia VV SFZ obdržali pred zasadnutím k tomuto bodu aj „Oznámenie o aktivitách člena 
Komory SFZ pre riešenie sporov/podozrenie z viacnásobného porušenia predpisov 
SFZ“ od povereného predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov p. Jaroslava Čolláka, ktorým 
chcel členov VV SFZ informovať o aktivitách jedného z členov komory. 
 
Obsah oznámenia znie nasledovne: 

„Na základe informácie získanej od orgánov Slovenského futbalového zväzu (ďalej aj len 
“SFZ“) týmto ako dočasne poverený predseda Komory SFZ pre riešenie sporov oznamujem 
JUDr. Petrovi Sepešimu, ako členovi Výkonného výboru pre legislatívno-právne otázky, a tým 
Výkonnému výboru SFZ (ďalej aj len „VV SFZ“), že z pozície osoby zodpovednej za riadenie 
a chod Komory SFZ pre riešenie sporov ako jediného orgánu na riešenie sporov v prostredí 
SFZ v zmysle z.č. 440/2015 Z.z. považujem za potrebné upozorniť na aktivity člena Komory 
SFZ pre riešenie sporov – Mgr. Petra Lukášeka (člen Komory zvolený za profesionálnych 
hráčov vo voľbách v roku 2018), nakoľko v týchto aktivitách vidím možnosť konfliktu záujmov, 
ktorý ohrozuje nezávislé a nestranné postavenie tohto člena Komory SFZ pre riešenie sporov, 
a tým nezávislé a nestranné postavenie Komory SFZ pre riešenie sporov ako celku.  
 

I. AKTIVITY ČLENA KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV: 
 
Člen Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej aj len „Komora“) Mgr. Peter Lukášek, ako člen 
Komory zvolený za profesionálnych futbalistov vystupuje ako súčasť petície, ktorou Únia 
futbalových profesionálov (ďalej aj len „UFP“) okrem iného žiada orgány SFZ, aby z funkcie 
dočasne poverenej podpredsedníčky Komory odvolal JUDr. Žanetu Surmajovú, PhD. a aby do 
tejto funkcie ustanovil práve Mgr. Petra Lukáška. V tomto postupe a aktivite člena Komory 
vidím možný rozpor s predpismi SFZ, nakoľko sa týmto postupom snaží člen Komory SFZ pre 
riešenie sporov ako nezávislého a nestranného orgánu zabezpečenia spravodlivosti získať 
osobnú výhodu získaním funkcie podpredsedu orgánu na riešenie sporov, ktorý je dnes riadne 



a v súlade s predpismi SFZ obsadený, pričom jeho konanie je navyše v priamom rozpore 
s rozhodnutím najvyššieho orgánu SFZ (Konferencia SFZ konaná dňa 27.6.2019, k tomu 
prináležiace uznesenia Konferencie, dočasné poverenie JUDr. Žanety Surmajovej, PhD.). 
 
Vzhľadom ku skutočnosti, že sa osoba člena Komory SFZ pre riešenie sporov vyskytuje 
v predmetnej verejne dostupnej Petícii a vzhľadom ku skutočnosti, že Mgr. Peter Lukášek 
s týmto musel vysloviť súhlas a udeliť súhlas ÚFP, aby ho ako osobu do tejto petície uviedli, 
mám za to, že môže ísť o konanie v rozpore so stanovami SFZ, to napr. čl. 6 ods. 2 Stanov SFZ, 
čl. 10 ods. 5 (dodržiavať predpisy a rešpektovať rozhodnutia najvyšších orgánov SFZ) Stanov,  
čl. 22 ods. 3 Stanov.  
 
Okrem uvedeného, podľa mne dostupných informácií od na to príslušných orgánov SFZ Mgr. 
Lukášek adresoval generálnemu sekretárovi SFZ Návrh na zmenu stanov SFZ, ktorou navrhuje 
zmeniť proces voľby predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, to aj napriek 
skutočnosti, že proces voľby upravuje (i) poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov. 
V súvislosti s uvedeným návrhom Mgr. Lukášeka prebieha v týchto dňoch hlasovanie členov 
Pléna Komory, nakoľko o existencii tohto hlasovania som rozhodol ako dočasne poverený 
predseda Komory v zmysle Poriadku Komory. Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov aj 
dnes obsahuje úpravu voľby predsedu a podpredsedu, preto som možnosť vyjadriť sa k danému 
návrhu zo strany všetkých členov Komory považoval za prirodzené právo všetkých členov 
Komory. Mám za to, že Mgr. Lukášek sa samotným obsahom návrhu na zmenu Stanov SFZ 
bez predošlého prejednania či prekonzultovania tohto návrhu v Komore SFZ (pozri nižšie) 
mohol dopustiť ďalšieho konania v rozpore s predpismi SFZ (čl. 36 ods. 3 Stanov SFZ), pričom 
pri takýchto aktivitách ako osoba „sudcu“ sa môže dopúšťať konania, ktoré nie je nezávislé 
a nestranné a ani sa tak objektívne nejaví, nakoľko týmto návrhom uprednostňuje záujmy časti 
členov SFZ (profesionálni hráči). V tomto návrhu navrhuje aj odvolanie dočasne povereného 
predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, ako aj jej podpredsedu, čo môže byť opätovne 
vyhodnotené ako porušenie vyššie citovaných predpisov. 

• Členovia orgánov SFZ sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť v súlade s právnym 
poriadkom, predpismi SFZ a rozhodnutiami orgánov SFZ s náležitou odbornou 
starostlivosťou a v súlade so záujmami SFZ a členov SFZ. Nesmú uprednostňovať 
svoje záujmy, záujmy určitej skupiny členov SFZ alebo záujmy tretích osôb pred 
záujmami SFZ.  

• Pre splnenie požiadavky náležitej odbornej starostlivosti sa vyžaduje, aby si funkcionár 
alebo orgán SFZ k svojmu rozhodnutiu závažnej povahy vopred vyžiadal odborné 
stanovisko kontrolóra, príslušnej odbornej komisie, ktorej agendy sa rozhodnutie týka 
alebo vykonal konzultáciu s predsedom príslušného orgánu.  

• Ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť 
spolu s príslušným stanoviskom. 

Konaním Mgr. Lukáška mohlo dôjsť k porušeniu Etického kódexu SFZ v rozsahu viacerých 
článkov. Rovnako mám za to, že mohlo dôjsť k naplneniu dikcie Disciplinárneho poriadku. 

Článok 13 - Konflikt záujmov 

• Osoby viazané týmto kódexom nesmú vykonávať svoje povinnosti, a to najmä prípravu 
a zúčastňovanie sa na prijímaní rozhodnutí v situáciách, v ktorých potenciálny alebo 
existujúci konflikt záujmov môže mať vplyv na výkon ich činnosti.  



• Konflikt záujmov vzniká, ak osoba viazaná týmto kódexom má alebo sa javí, že má 
vedľajšie záujmy, ktoré môžu ovplyvniť jeho schopnosť vykonávať svoje povinnosti 
nezávislým a účelným spôsobom v súlade s integritou.  

• Vedľajšie záujmy zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na získanie akejkoľvek možnej 
výhody pre osoby viazané týmto kódexom alebo spriaznené strany podľa tohto kódexu. 

 
Článok 20: Zneužitie funkcie a postavenia 

• Osoby viazané týmto kódexom nesmú žiadnym spôsobom zneužívať svoju funkciu 
alebo postavenie, najmä využiť svoju funkciu alebo postavenie na získanie výhody pre 
súkromné ciele alebo prospech. 

V prostredí SFZ je rovnako známe, že ešte pred Konferenciou SFZ konanou dňa 27.6.2019 Mgr. 
Lukášek opäť – dokonca z pozície právneho zástupcu UFP a v mene prezidenta UFP zasielal 
delegátom Konferencie SFZ výzvu na konanie, ktorou malo byť ovplyvnenie delegátov 
Konferencie SFZ – pričom aj v tom čase zastával pozíciu.“ 
 
Nezávislosť a nestrannosť členov orgánov na riešenie sporov nie je požiadavkou iba pri 
rozhodovaní konkrétnych sporov v rozsahu konania pred Komorou, ale aj všeobecne v rozsahu 
členstva v rámci Slovenského futbalového zväzu.  
 
Nakoľko mojej pozícii dočasne povereného predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 
neprináleží hodnotiť, či konaním Mgr. Lukášeka došlo alebo nedošlo k porušeniu 
predpisov SFZ, nakoľko táto činnosť je v právomoci iných na to príslušných orgánov SFZ, 
dávam informáciu o možnom porušovaní predpisov členom Komory SFZ pre riešenie 
sporov na vedomie členovi VV pre legislatívu, ako aj samotnému VV s tým, aby vo veci 
zvážil ďalší postup, ktorý je dostupný podľa predpisov SFZ.  
 
V zmysle predpisov SFZ je v tomto prípade možné voči členovi Komory iniciovať 
Disciplinárne konanie pred DK SFZ, prípadne postupovať odvolaním Konferenciou SFZ, 
prípadne vylúčením Konferenciou SFZ.  

Nad rámec potrebnej argumentácie uvádzam, že z plošného pohľadu je pravdepodobne do 
budúcnosti z pozície SFZ možné uvažovať o legislatívnom opatrení, ktoré by zakazovalo 
členom Komory všeobecne vystupovať ako právny zástupca strán. Dnes je Poriadok Komory 
SFZ pre riešenie sporov formulovaný tak, že ak je člen Komory v spriaznenom postavení so 
stranou sporu, je z prejednávania (iba) danej konkrétnej veci vylúčený. SFZ by ako zriaďovateľ 
Komory SFZ a ako subjekt oprávnený určovať jej vlastnosti, a ako subjekt zodpovedný za jej 
činnosti mohol uvažovať o absolútnom vylúčení možnosti zastupovať akúkoľvek stranu 
v konaní pred Komorou – členom Komory SFZ pre riešenie sporov.“  

(citovaný text oznámenia od povereného predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov) 

Výkonný výbor v rámci diskusie o obsahu informácie dočasne povereného predsedu Komory 
SFZ pre riešenie sporov vrátane informácie o účasti člena Komory SFZ pre riešenie sporov v 
petícii zaslanej SFZ zo strany ÚFP, konštatoval, že rešpektuje nestrannosť a nezávislosť 
orgánov SFZ na riešenie sporov, ktoré sa zodpovedajú za svoju činnosť konferencii SFZ.  
 
Do odbornej rozhodovacej činnosti ani do fungovania orgánov SFZ na riešenie sporov VV SFZ 
nikdy nezasahoval a nebude zasahovať ani v tomto prípade. VV SFZ však očakáva, že situáciu 



v Komore SFZ pre riešenie sporov budú aktívne riešiť dočasne poverení predseda a 
podpredsedníčka Komory, ktorí dostali silný mandát na vedenie Komory od Konferencie SFZ 
ako najvyššieho orgánu SFZ, a to takmer jednomyseľne.  
Ak má predseda Komory poznatok o porušení záväzných predpisov SFZ členom Komory, má 
možnosť ho predložiť na posúdenie a rozhodnutie príslušnému orgánu SFZ. 
Komora SFZ pre riešenie sporov je dnes takmer plne obsadená, v komore dnes pôsobí 17 
vzdelaných právnikov - osobností, ktoré by sa od momentu zvolenia za členov Komory mali 
správať a konať ako nestranní a nezávislí futbaloví sudcovia. Svoju rozhodovaciu činnosť, ale 
aj akúkoľvek inú činnosť v prostredí slovenského futbalu by mali vykonávať spôsobom, ktorý 
sa objektívne javí aj pre nezainteresovaného člena SFZ – ako nestranný a nezávislý. Inak by 
mohli spochybniť kredit, či vnímanie nestrannosti a nezávislosti Komory ako celku.  
Pri osobách pôsobiacich v orgánoch na riešenie sporov sú preto celkom opodstatnene nároky 
na ich morálny a profesijný kredit, nezávislosť a nestrannosť výkonu ich funkcie tie najvyššie.   
 
V tej súvislosti člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky Peter Sepeši informoval členov 
VV SFZ o tom, že na ostatnom zasadnutí pléna Komory SFZ nedošlo ani ku schváleniu 
programu zasadnutia pléna Komory, a teda oficiálne rokovanie pléna bolo zmarené okrem 
neúčasti viacerých členov pléna aj v dôsledku hlasovania člena Komory p. Petra Lukášeka proti 
návrhu programu pléna. Ako dôvod uviedol, že nesúhlasí s tým, aby bol súčasťou programu 
bod, ktorého predmetom mala byť diskusia o zmene predpisov upravujúcich kreovanie vedenia 
Komory, ktorou sa mala odňať plénu Komory významná kompetencia schvaľovať návrh na 
predsedu a podpredsedu Komory a predkladať kandidátov Konferencii SFZ. Svoje hlasovanie 
menovaný zdôvodnil tým, že to je politická otázka, ktorú majú riešiť zástupcovia ÚFP a ÚLK, 
nie plénum Komory.  
 
Výkonný výbor konštatoval, že informáciu dočasne povereného predsedu Komory o stave 
Komory SFZ pre riešenie sporov vzal so znepokojením - na vedomie. 
 
Zároveň konštatoval, že je potrebné zabezpečiť stav, aby členovia orgánov na riešenie sporov 
pôsobili v týchto orgánoch výlučne v pozícií nezávislých a nestranných odborníkov. Členovia 
VV SFZ v tej súvislosti diskutovali o možnosti návrhu na zmenu Stanov SFZ, ktorý vyrieši 
konflikt záujmov právnikov pôsobiacich v orgánoch na riešenie sporov, ktorí zároveň zastupujú 
pred týmito orgánmi účastníkov konania, a to podobným spôsobom ako to je upravené aj vo 
FAČR, či pri všeobecných súdoch, kde platí pravidlo, že sudca nemôže byť právnym zástupcom 
účastníka v konaní pred súdom. Rovnako bude pripravený návrh na zmenu stanov, ktorý upraví 
nový spôsob kreovania vedenia Komory v súlade so Zákonom o športe na princípe odbornosti, 
bez možnosti priameho vplyvu záujmových skupín na kandidátov, ktorí budú predložení 
konferencii SFZ. 
  
Člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky Peter Sepeši okomentoval prezentáciu, kde 
vysvetlil najprv aktuálne platné pravidlá pre tvorbu senátov Komory. Následne uviedol princípy, 
ktoré požaduje uplatniť pri zmene pravidiel kreovania vedenia Komory ÚFP a ich negatívny 
dopad na vnímanie objektívnej nestrannosti zloženia senátov Komory. Nakoniec odprezentoval 
princípy, ktoré by mali byť uplatnené s cieľom, aby sa dosiahol stav, že rozhodnutia Komory 
budú vyhovovať požiadavkám zásad spravodlivého procesu, cez ktoré budú posudzované v 
prípade, ak by rozhodnutie Komory bolo napadnuté a testované pred civilnými súdmi. V tomto 
smere bola požiadaná o stanovisko aj FIFA. Členovia VV SFZ súhlasili s prípravou návrhu 
stanov a ich predložením na prerokovanie na nasledujúci VV SFZ. 
 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o „Petícii futbalových profesionálov“. 
2) VV SFZ neodporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na rozšírenie 

programu Konferencie SFZ o body predložené členom 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 12: Informácia o doručených návrhoch na cenu Fair play MUDr. Ivana 
Chodáka 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v stanovenom termíne na zasielanie 
návrhov kandidátov na cenu Fair play MUDr. Ivana Chodáka (t.j. do 10. januára 2020) boli 



Slovenskému futbalovému zväzu doručené 3 návrhy kandidátov na cenu Fair play MUDr. Ivana 
Chodáka od Oblastného futbalového zväzu Dolný Kubín.  

Vzhľadom na uvedený počet návrhov kandidátov SFZ cez úradnú správu opätovne oznámi 
činovníkom a priaznivcom futbalu možnosť na zasielanie návrhov na ocenenie jednotlivcov 
alebo športových kolektívov "Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka".  
Prezident SFZ predložil návrh, aby zasielanie žiadostí na adresu sídla príslušného regionálneho 
futbalového zväzu bolo predĺžené do 10. februára 2020. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

3) VV SFZ berie na vedomie informáciu o doručených návrhoch na cenu Fair play 
MUDr. Ivana Chodáka. 

4) VV SFZ predlžuje termín na zasielanie návrhov kandidátov na cenu Fair play 
MUDr. Ivana Chodáka do 10. februára 2020. 

 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 13: Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že nakoľko nebol do dátumu stanoveného 
VV SFZ doručený žiadny návrh na člena Komisie partnerov SFZ, bolo odporučené predĺžiť 
termín na navrhnutie kandidátov do uvedenej komisie do 31.03.2020. Následne samotné 
doplňujúce ustanovovanie Komisie partnerov SFZ uskutočniť na aprílovom zasadnutí. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na 
aprílové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov 
na funkcie ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta 
doručili do 31.03.2020 do 23:59 hod. na emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s 
označením predmetu správy „Voľby 2020“ 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 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 



Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

 
K bodu 14: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 
zasadnutiami VV SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV 
SFZ sa uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam, konkrétne č. 14/19 vo veci “ Schvaľovanie 
návrhu na poverenie prezidenta SFZ pre uzatvorenie zmluvy s novým reprezentačným 
trénerom SR U21.” 
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v skrátenom termíne do 23. 
decembra 2019 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh na poverenie prezidenta SFZ pre uzatvorenie zmluvy s novým 
reprezentačným trénerom SR U21, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na poverenie prezidenta SFZ pre uzatvorenie zmluvy s novým 
reprezentačným trénerom SR U21, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania na poverenie prezidenta SFZ pre 
uzatvorenie zmluvy s novým reprezentačným trénerom SR U21. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV SFZ, z toho 10 hlasovali formou “schvaľujem”, 1 
hlasoval formou “neschvaľujem" (T. Végh). 
 
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 čase 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 15: Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2020 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že s prihliadnutím na termínovú listinu, 
štátne sviatky a dni pracovného pokoja boli navrhnuté nasledovné termíny zasadnutia VV SFZ 
v prvom polroku 2020: 

- 14. január, 

- 11. február, 

- 10. marec, 

- 7. apríl, 

- 1. máj, 

- 2. jún. 

 Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2020. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 16: 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 dožívajú životných jubileí, 
za ich zásluhy v slovenskom futbale. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ p. Vincentovi Krškovi, 
p. Ivanovi Čiernemu, p. Ladislavovi Matejkovi, p. Dašanovi Radolskému, p. 
Petrovi Barnovi, p. Jozefovi Jerigovi a p. Jánovi Švehlíkovi. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ p. Jozefovi 
Čunderlíkovi, p. Petrovi Štefaňákovi, p. Jozefovi Hrdličkovi, p. Jaroslavovi 
Jekkelovi, p. Ľudovítovi Horníkovi a p. Igorovi Krškovi. 

3) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ p. Petrovi 
Kohútovi a p. Vladimírovi Remeselníkovi.  

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12 

Proti – 0 



Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 17: Schvaľovanie návrhu riadneho člena SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi ZsFZ Ladislavovi 
Gádošimu, ktorý predstavil návrh. 
Podľa čl. 51, ods. 2, písm. g) stanov SFZ rozhoduje o prijatí nových riadnych členov po 
predložení všetkých podkladov podľa čl. 27, ods. 4 Stanov SFZ. 
  
Slovenskému futbalovému zväzu bola doručená písomná žiadosť nasledovného subjektu:  
TTS Trenčín (občianske združenie, OblFZ Trenčín). 
 
Preskúmaním kompletnosti dokladov sa zaoberalo Legislatívno-právne oddelenie a Matrika 
SFZ. Oba útvary konštatujú, že žiadosť vyššie uvedeného futbalového klubu spĺňa požiadavky 
podľa čl. 27 ods. 4 stanov SFZ. Všetky doklady pre splnenie formálnych náležitostí zo strany 
klubu sú k nahliadnutiu v archíve Matriky SFZ. Legislatívno-právne oddelenie a Matrika SFZ 
odporúčajú Výkonnému výboru prijať vyššie uvedený klub za riadneho člena SFZ.  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje TTS Trenčín za riadneho člena SFZ. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 18: Diskusia 

Viliam Ondrejka: 

Požiadal prezidenta a generálneho sekretára SFZ o pravidelné informovanie ohľadom VAR-u.  

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 14. januára 2020 v Bratislave: 

 

Uznesenie č. 01/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 



Uznesenie č. 02/20 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU A. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 03/20 VV SFZ: 

VV SFZ potvrdzuje nového generálneho sekretára SFZ za senior manažéra klubového 
licenčného systému SFZ.                                                                                                            

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 04/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie a vedomie informáciu o ukončení realizácie projektu podpory rekonštrukcie, 
výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017-2019. 

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 05/20 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť doplnený návrh programu Konferencie 
SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 06/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na reorganizácia súťaže 
III. ligy mužov od súťažného ročníka 2021/2022 (verziu č. 2 mapy územného 
členenia) a s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí. 

2) VV SFZ ukladá predsedovi Komisie SFZ pre štadióny a ihriská pripraviť návrh 
smernice pre infraštruktúru III. líg. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 07/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na reorganizáciu II. ligy 
SMD Východ a Západ 

2) VV SFZ ukladá GS SFZ zabezpečiť stanovisko Technického úseku SFZ 
k predkladanému návrhu.  

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

 



Uznesenie č. 08/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie Hodnotiacu správa o výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov 
a pozorovateľov rozhodcov za jesennú časť súťažného ročníka 2019/20. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 09/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje za dejisko finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2019/20 Národný 
futbalový štadión v Bratislave. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 10/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o „Petícii futbalových profesionálov“. 
2)  VV SFZ neodporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na rozšírenie 

programu Konferencie SFZ o body predložené členom Komory SFZ pre riešenie 
sporov. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 11/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o doručených návrhoch na cenu Fair play 
MUDr. Ivana Chodáka. 

2) VV SFZ predlžuje termín na zasielanie návrhov kandidátov na cenu Fair play MUDr. 
Ivana Chodáka do 10. februára 2020. 

                                                                                                                 

T: v texte 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 12/20 VV SFZ:  

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na aprílové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie 
ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 
31.03.2020 do 23:59 hod. Na emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením 
predmetu správy „Voľby 2020“ 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: Peter Palenčík 

 




