
Zápisnica č. 04/20 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 2. júna 2020 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 

 Petr Kašpar – zástupca ÚLK 

 Ladislav Gádoši – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda ZsFZ 

 Juraj Jánošík – zástupca amatérskeho futbalu, predseda BFZ 

 Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ 

 Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

 Dušan Radolský – zástupca trénerov 

 Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

 Tomáš Medveď – zástupca hráčov 

 

Ospravedlnený: nikto 

  

Prizvaní: Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ  

Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

 Jaroslav Rybánsky – poradca pre Legislatívno-právne otázky 

 Lukáš Pitek – vedúci LPO SFZ 

 Mária Berdisová – vedúca oddelenia strategických projektov 

          
Program:  

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Schvaľovanie návrhu zmluvy o urovnaní medzi SFZ a spoločnosťou 

SEDASPORT 
4. Schvaľovanie návrhu na zmenu termínov súvisiacich so súťažami v nadväznosti 

na situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 
5. Schvaľovanie návrhu na predčasné ukončenie súťažného ročníka 2019/20 II. ligy 

mužov 
6. Schvaľovanie návrhu rozdelenia mládežníckych reprezentačných trénerov 

v súťažnom ročníku 2020/21 
7. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového 

poriadku SFZ  



8. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie štatútu Legislatívno-právnej a etickej 
komisie SFZ 

9. Správa o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2019 
10. Informácia o zmenách a doplneniach Pravidiel futbalu (IFAB-obežník č. 18) 
11. Schvaľovanie návrhu dočasnej zmeny v pravidle 3 -  Hráči (Pravidlá futbalu) 
12. Informácia o zasadnutí Prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK) 
13. Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ 
14. Ustanovovanie komisie partnerov SFZ 
15. Informácia o činnosti Fondu na podporu športu 
16. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
17. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
18. 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 „Prerokovanie návrhu o možnosti zaradenie družstiev 
mládeže do vyššej súťaže v súťažnom ročníku 2020/21“. 
Zároveň bol predložený návrh, aby bol bod č. 5 s názvom „Schvaľovanie návrhu na predčasné 
ukončenie súťažného ročníka 2019/20 II. ligy mužov“ rozšírený o názov „Schvaľovanie návrhu na 
dohratie súťaže mužov II. ligy“. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

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. 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 



Úloha trvá: 

Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ je predložené priamo na zasadnutí. 

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 
 
K bodu 3: Schvaľovanie návrhu zmluvy o urovnaní medzi SFZ a spoločnosťou SEDASPORT 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických projektov 
Márii Berdisovej, ktorá predstavila návrh zmluvy o urovnaní medzi SFZ a spoločnosťou 
SEDASPORT. 
Predložený návrh dohody reflektuje vzniknutý stav v realizácii plnenia podľa rámcovej dohody 
uzatvorenej so spoločnosťou SEDASPORT na obstaranie tribún a sedačiek, ktoré v skutočnosti 
dosiahlo objem cca. 8,5 mil. eur oproti nakontrahovanej sume 25, 5 mil. eur, čo znamenalo pre 
dodávateľa úhradu zvýšených nákladov na prípravu celého plnenia tejto zmluvy a spôsobilo ušlý 
zisk.  Krátenie plnenia bolo spôsobené súdnym prieskumom verejného obstarávania realizovaného 
SFZ - rozhodnutím Najvyššieho súdu SR ako výsledku dlhoročného súdneho sporu medzi ÚVO a 
neúspešným uchádzačom a z toho vyplývajúcim konečným rozhodnutím ÚVO v tomto spore a 
taktiež projektovými zmenami v rámci jednotlivých štadiónov. Podpisom dohody sa definitívne 
urovnajú vzájomné vzťahy medzi SFZ a spoločnosťou SEDASPORT a obe strany si v budúcnosti 
nebudú uplatňovať žiadne ďalšie finančné alebo iné nároky vyplývajúce z uzatvorenej rámcovej 
dohody. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o urovnaní medzi SFZ a spoločnosťou SEDASPORT. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 1 (T. Végh) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 
K bodu 4: Schvaľovanie návrhu na zmenu termínov súvisiacich so súťažami v nadväznosti na 
situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo prezidentovi ÚLK, ktorý predstavil návrh 
prerokovaný a odporúčaný Prezídiom ÚLK týkajúci sa posunutia niektorých termínov kvôli situácii 
vzniknutej pandémiou COVID19. 
 



 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu termínov súvisiacich so súťažami v nadväznosti na 
situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19. 

2) VV SFZ ukladá vedúcemu Legislatívno-právneho SFZ zapracovať schválené zmeny 
termínov súvisiacich so súťažami v nadväznosti na situáciu spôsobenú pandémiou 
COVID-19 do príslušných predpisov SFZ. 

 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 5: Schvaľovanie návrhu na predčasné ukončenie súťažného ročníka 2019/20 II. ligy 
mužov 

Tento bod bol na začiatku zasadnutia rozšírený aj o návrh: 

Schvaľovanie návrhu na dohranie súťaže mužov II. ligy SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku bol predstavený návrh Komisie pre riadenie II. 
ligy na ukončenie súťažného ročníka aj s odôvodnením. 
 
Komisia pre riadenie II. ligy predložila nasledovný návrh: 

1. Ukončiť súťaž II. ligy mužov súťažného ročníka 2019/2020, neodohrané stretnutia zrušiť 
(neodohrajú sa) a schváliť umiestnenie mužstiev v tabuľke v aktuálnom poradí 

2. Z aktuálnej tabuľky postup prvého mužstva do FL ako aj zostup posledného mužstva 
v aktuálnej tabuľke 

 
Odôvodnenie: 

1. Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa nemáme vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva 
za akých podmienok by sme mohli súťaž dohrať a nevieme ani s určitosťou určiť termín 
reštartu súťaže (plán 13.6.), ktorú by sme mali dohrať do 20.júla, nevieme ani z časového 
hľadiska zabezpečiť riadne dohratie 12.kôl. 



2. V zmysle Súťažného poriadku považujú súťaže za skončené s aktuálnym poradím. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na predčasné ukončenie súťažného ročníka 2019/20 II. ligy mužov 
a umiestnenie družstiev v tabuľke v aktuálnom poradí. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 0 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 14 

Návrh uznesenia nebol schválený. 

V tejto súvislosti sa hlasovalo aj o odporúčacom návrhu Prezídia ÚLK, podľa ktorého by v súťažnom 
ročníka 2019/20 nezostupovalo žiadne družstvo z Fortuna ligy a nehrala sa ani baráž o účasť vo 
Fortuna lige 2020/21. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh, podľa ktorého by na základe odporúčania Prezídia ÚLK v súťažnom 
ročníka 2019/20 nezostupovalo žiadne družstvo z Fortuna ligy a nehrala sa ani baráž o účasť 
vo Fortuna lige 2020/21. 
 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 3 (T. Végh, V. Ondrejka, I. Kozák) 

Proti – 8 

Zdržali sa hlasovania – 3 (T. Medveď, P. Kašpar, K. Belaník) 

Návrh uznesenia nebol schválený. 

Následne bol prerokovaný návrh, ktorý predložil prezident SFZ Ján Kováčik s nasledovným obsahom: 
 

- Dohrať súťaž II.ligy mužov súťažného ročníka 2019/2020 v skrátenom formáte – 5 kôl. 
Vytvoriť nadstavbovú časť, do ktorej by postúpilo prvých šesť družstiev z aktuálnej tabuľky. 
Preniesli by si body získané po 15.kolách a prirátali by sa im body získané v odvetnej časti 
súťaže zo súpermi, ktorí postúpili do nadstavbovej časti (t.z. v 16., 17. a 18.kole). V nadstavbe 
by odohrali len zostávajúce stretnutia tak, aby v konečnej tabuľke mali všetci odohrané po 
dva zápasy systémom doma-vonku. Víťaz nadstavby by hral baráž o postup do FL.  

- Ostatné mužstvá by súťaž ukončili predčasne a už by žiaden súťažný zápas aktuálnej sezóny 
nehrali. Zo súťaže by nik nezostupoval. 
 

Odôvodnenie: 
Zachová sa športová stránka súťaže aj s jej vyvrcholením a možnosťou víťazovi hrať o postup do FL. 
Zvýši sa tak vážnosť, atraktívnosť a súťaživosť stretnutí.  
Keďže regionálne súťaže boli predčasne ukončené a nemajú víťaza v zmysle noriem, takže do II. ligy 
nikto nepostúpi, preto ani žiadne mužstvo nebude zostupovať. 
Zabezpečenie súťaživosti medzi FL a II. ligou a celkovej športovej stránky oboch súťaží, 
vyvrcholením barážových stretnutí. 
  
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na dohratie súťažného ročníka súťažného ročníka 2019/20 II. ligy 
mužov v skrátenom formáte. 



Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 

Proti – 3 (I. Kozák, T. Végh, V. Ondrejka) 

Zdržali sa hlasovania – 1 (T. Medveď) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

K bodu 6: Prerokovanie návrhu o možnosti zaradenia družstiev mládeže do vyššej súťaže 
v súťažnom ročníku 2020/2021 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Dal členom VV SFZ prerokovať návrh na zaradenia družstiev 
do vyššej súťaže mládeže organizovanej SFZ, ktoré sa v súťažiach umiestnili na postupovom mieste, 
do prijatia rozhodnutia VV SFZ o zákaze všetkých súťaží mládeže, žien a dievčat, riadených SFZ, 
v zmysle SP čl.7/6 súťažného ročníka 2019/2020, ak spĺňajú podmienky pre účasť vo vyššej súťaži. 
Zároveň prerokovať odporúčanie zaradenia družstiev v súťažiach mládeže organizovaných RFZ resp. 
ObFZ, ktoré sa v príslušných súťažiach umiestnili na postupovom mieste, ak spĺňajú podmienky pre 
účasť vo vyššej súťaži. 
 
Odôvodnenie: 
Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 došlo k rozhodnutiu príslušných 
orgánov SFZ, RFZ a ObFZ o predčasnom skončení súťaží mládeže súťažného ročníka 2019/2020. 
Z vyššie uvedeného dôvodu bolo družstvám umiestneným na postupovom mieste znemožnené 
dosiahnutie maximálneho športového cieľa, ktorým je zaradenie do vyššej súťaže. Preto bolo 
navrhnuté takýmto mimoriadnym spôsobom umožniť účasť družstiev vo vyššej súťaži. 
Členovia VV SFZ si v rámci diskusie k tomuto bodu vyžiadali stanovisko Technického úseku SFZ. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu o možnosti zaradenia družstiev mládeže do 
vyššej súťaže v súťažnom ročníku 2020/2021. 

2) VV SFZ ukladá predkladateľovi návrhu vypracovať stanovisko a analýzu dopadov od 
Technického úseku SFZ k zaradeniu družstiev mládeže do vyššej súťaže v súťažnom 
ročníku 2020/2021. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 7: Schvaľovanie návrhu rozdelenia mládežníckych reprezentačných trénerov 
v súťažnom ročníku 2020/21 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh rozdelenia mládežníckych reprezentačných 
trénerov v súťažnom ročníku 2020/21. 
 
 



 
 

Zmeny boli navrhnuté v nasledujúcich reprezentačných výberoch: 

SR u15 – Martin Žamba (momentálne SR u15), 
SR u16 – Branislav Fodrek (momentálne SR u17), 
SR u17 – Marek Bažík (momentálne SR u16), 
SR u18 – Albert Rusnák (momentálne SR u19) – v tejto vek.kat. budeme v 2022 organizovať 
záverečný turnaj ME u19, 
SR u19 – Stanislav Macek (momentálne SR u18), 
SR wu15 – Peter Januška (momentálne SR wu15), 
SR wu 17/19 – Jozef Jelšic (momentálne SR wu17/19) 
Hlavný tréner brankárov – Miroslav Hýll. 
 

K 30.6. 2020 sa končia zmluvy reprezentačným trénerom, preto bolo navrhnuté predĺžiť zmluvy 
o ďalšie dvojročné obdobie: 
SR u16 – Marek Bažík 
SR u17 – Branislav Fodrek 
SR u19 – Albert Rusnák 
SR wu17/19 – Jozef Jelšic 
Hlavný tréner brankárov – Miroslav Hýll. 
 
Rovnako bolo navrhnuté predĺžiť zmluvu hlavnému trénerovi reprezentačného výberu žien SR 
Petrovi Kopúňovi do konca kvalifikácie ME 2021. Momentálne platná zmluva so SFZ mu končí 
k 30.9.2020, kedy sa mala pôvodne skončiť kvalifikácia ME 2021. Z dôvodu krízy CODIV-19 sa 
kvalifikácia ME žien predĺži minimálne do decembra 2020. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ schvaľuje návrh rozdelenia mládežníckych reprezentačných trénerov v súťažnom 
ročníku 2020/21 a predĺženie zmlúv vybraným trénerom v zmysle predkladaného návrhu. 
 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 8: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku 
SFZ  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal vedúcemu Legislatívno-právneho oddelenia 
SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového 
poriadku SFZ. 
Dňa 25.05.2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k novelizácii Registračného a prestupového 
poriadku SFZ. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili Medveď (VV SFZ), Sládkovič, Holek, Richtárik, 
Lônčík (obaja II. liga), Eperješi (VsFZ), Farbula (BFZ), Zábojník (ZsFZ), Mertinyák (ÚLK), Fodrek 
a Pitek. 

 
Členom VV SFZ bol poskytnutý prehľad jednotlivých zmien, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2020 sa 
menia v rámci FIFA RSTP (aj FIFA TMS), ako aj prehľad úloh na najbližšie zasadnutie pracovnej 
skupiny.  
 

FIFA  

(i) od 1. júla 2020 pôjdu všetci amatéri cez FIFA TMS - možnosť zaznamenania transferov 
cez národnú asociáciu - predbežne bude všetky zahraničné transfery amatérov 
zaznamenávať do TMS Slovenský futbalový zväz, iba pre kluby, ktoré nemajú doteraz 
aktívny prístup do FIFA TMS 

(ii) od 1. júla 2020 pôjdu aj všetci maloletí hráči v pozícii amatéra cez FIFA TMS 
(iii) stanovujú sa 2 nové výnimky pre osobitné ustanovenia transferu maloletých hráčov - (i) 

pokiaľ sa jedná o študenta na výmennej študentskej stáži a (ii) z humanitárnych dôvodov 
(iv) pôvodný termín na uskutočnenie bol 30 dní odo dňa vyžiadania zo zahraničia, teraz sa 

posunie termín 7 dní - celý proces prípadnej provizórnej registrácie bude efektívnejší 
(v) solidárne príspevky - od 1. júla 2020 bude splatné aj pri prestupoch v rámci asociácie - 

doteraz boli nároky na solidárny príspevok pri prestupe v rámci asociácie vyňaté 
(vi) vytvorenie tzv. FIFA Clearing House sa posúva na rok 2021 (pôvodne plánované 

spustenie bolo na oktróber 2020) - centrálny databázny systém na vyplácanie nárokov na 
solidárne príspevky a výchovné  

RaPP SFZ 

(i) Zorganizovať pracovné stretnutie na úseku mládeže SFZ o možnosti vypustenia čl. 20 ods. 
3 až 9 RaPP-u (administratíva SFZ, informovanie o výsledku na najbližšom zasadnutí 
pracovnej skupiny) 

(ii) Zorganizovať pracovné stretnutie na IT oddelení SFZ o zosúladení postupu podľa čl. 37 
ods. 4 RaPP-u s procesom generovania faktúr a informovanie o aktuálnom stave FIFA 
Connect ID (administratíva SFZ, informovanie o výsledku na najbližšom zasadnutí 
pracovnej skupiny) 



(iii) Presunúť proces vylúčenia zo súťaže z preregistrácie do dočasnej registrácie (presun z čl. 
15 ods. 5 do čl. 15 ods. 6 RaPP-u) 

(iv) Rozšíriť prílohu č. 7 o výnimky stanovené FIFA RSTP (výmenný pobyt študentov, 
humanitárne dôvody) 

(v) Na najbližšie zasadnutie VV SFZ v rámci prerokovania bodu RaPP prerokovať možnosť 
zavedenia prestupového termínu bez obmedzenia pre amatérov a to tak, aby bol 
zosúladený s prestupovým termínom pre profesionálnych hráčov (25.1.-21.2.) 

(vi) Informovať o výsledku prerokovania VV SFZ o posunutí termínu pre prestup 
profesionálnych hráčov (18.7.2020-5.10.2020, 1.1.2021-3.2.2021) 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie 
Registračného a prestupového poriadku SFZ.  

2) VV SFZ ukladá predkladateľovi návrhu zapracovať pripomienky vznesené priamo na 
zasadnutí a návrh predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie VV SFZ. 

 
 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 9: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie štatútu Legislatívno-právnej a etickej 
komisie SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal vedúcemu Legislatívno-právneho oddelenia 
SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie štatútu Legislatívno-právnej 
a etickej komisie SFZ. 
Hlavným dôvodom na zaradenie tohto bodu do programu je potreba úpravy ustanovení štatútu 
Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ (ďalej len „Štatút“), a to z dôvodu novelizácie viacerých 
predpisov SFZ a predovšetkým stanov SFZ v ostatnom období.   

 
Cieľom novelizácie Štatútu je úprava znenia ustanovení Štatútu a jeho zosúladenie so stanovami SFZ 
a inými predpismi SFZ. V danom prípade predkladáme na prerokovanie úplne nové znenie Štatútu, 
ktoré reflektuje potrebné zmeny, pričom jednotlivé úpravy sa dotýkali najmä zjednotenia pojmológie 
a odstránenia duplicitnej úpravy s ostatnými predpismi SFZ, úpravy článku 5 a 6 Štatútu týkajúcej sa 
ustanovenia jednotlivých členov komisie a jeho zosúladenie so stanovami SFZ a v neposlednom rade 
formálnej úpravy Štatútu po vzore ostatných predpisov z dôvodu zabezpečenia uniformity 
s jednotlivými predpismi SFZ.   
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie štatútu 
Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ. 

2) VV SFZ ukladá predkladateľovi návrhu zapracovať pripomienky vznesené priamo na 
zasadnutí a návrh predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie VV SFZ. 

 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 10: Správa o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2019 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho oddelenia 
SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie 
sporov za rok 2019.  
Do právomoci a príslušnosti Komory podľa čl. 2 Poriadku patrí 

- riešenie sporov medzi osobami s príslušnosťou k SFZ a spory medzi osobami s 
príslušnosťou k SFZ a SFZ vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou vyplývajúce z 
predzmluvných vzťahov a zmluvných vzťahov, 

- spory podľa písmena podľa predchádzajúceho bodu s medzinárodným prvkom, 
- spory vyplývajúce z porušenia predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA alebo z porušenia 

rozhodnutí SFZ, UEFA alebo FIFA, 
- preskúmavať súlad predpisov osôb s príslušnosťou k SFZ s predpismi SFZ, UEFA a FIFA 

alebo so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len “zákon o športe”). 

- ukladať disciplinárne sankcie a opatrenia za porušenie predpisov SFZ v súlade s týmto 
poriadkom. 

Podľa Čl. 40 ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ Komora SFZ má právomoc 
prejednať a rozhodnúť aj: 

- spor o nároku na výchovné, 
- spor o nároku na odstupné za amatéra, 
- spor o nároku na solidárny príspevok, 
- spor o nároku na inú kompenzáciu podľa tohto poriadku, 
- spor o oprávnenosti výpovede podľa článku 30 a 31, 
- spor o nároku na kompenzáciu v prípade výpovede bez oprávnených dôvodov, 
- spor o disciplinárnych sankciách uložených klubom hráčovi v rámci interného 

disciplinárneho konania v klube, 
- návrh na určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je a návrh na určenie statusu 

hráča vrátane sporu o klubovej príslušnosti a jej zmene. 

V rámci správy sa členovia VV SFZ oboznámili so všetkými ukončenými spormi za rok 2019. Správa 
obsahovala spisovú značku, navrhovateľa, odporcu, predmet konania a zloženie senátu. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2019. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho (z ďalšej účasti na zasadnutí sa ospravedlnil v tomto bode K. 
Belaník): 

Za – 13 



Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 11: Informácia o zmenách a doplneniach Pravidiel futbalu (IFAB-obežník č. 18) 
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ zástupcovi rozhodcov 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý informoval o zmenách a doplneniach Pravidiel futbalu. 

134. Všeobecné výročné zasadnutie Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) sa konalo 
v Belfaste dňa 29. februára 2020 a predsedal mu prezident Írskej FA pán David Martin. Detaily 
vykonaných hlavných rozhodnutí a diskusií na tomto všeobecnom výročnom zasadnutí sú uvedené 
nižšie, záznam z tohto zasadnutia bude prístupný na www.theifab.com . 
S cieľom zabezpečiť, aby sa prípravy na vykonanie zmien v Pravidlách futbalu mohli začať 
bezodkladne, ako aj asistovanie pri preklade Pravidiel futbalu, všetky zmeny sú uvedené 
v priloženom dokumente – Pravidlá futbalu 2020/21 – Zmeny a objasnenia – ktorý je tiež prístupný 
na www.theifab.com/document/for-football-bodies . 
 
1. Pravidlá futbalu 2019/20 

 
Členovia IFAB vyjadrili spokojnosť s tým, že zmeny vykonané v Pravidlách futbalu 2019/20, zvlášť 
tie, ktoré sa týkali kopu od bránky, procedúry striedania, udeľovania červených a žltých kariet pre 
členov realizačných tímov, vykonávania voľných kopov (postavenia útočníkov v obrannom múre) 
mali pozitívny vplyv na hru na všetkých jej úrovniach. 
 
2. Pravidlá futbalu 2020/21 

 
Bolo schválených viacero zmien, ich presné znenie je uvedené v prílohe tohto cirkulára. 
Všetky zmeny sú povinné v súťažiach a stretnutiach od 1.6.2020. V súťažiach, ktoré sa začínajú pred 
týmto dátumom, je možné ich realizovať skôr alebo oneskoriť ich implementáciu a to najneskôr do 
štartu nového ročníka súťaže. 
 
Corona vírus (COVID-19) a Pravidlá futbalu 
 
V súťažiach, ktoré sú prerušené pre COVID-19, je možnosť výberu aplikovať na dokončenie súťaží 
Pravidlá 2019/20 alebo uplatňovať nové Pravidlá futbalu 2020/21. 
 
Pri prípravných stretnutiach / tréningu / stretnutiach na rozcvičenie sa, ako súčasti prípravy na 
reštartovanie súťaží, je povolené použiť tú verziu Pravidiel futbalu, ktorá bude použitá po reštarte 
súťaží, ak budú tieto stretnutia hrané po 1.6.2020. 
 
Hlavné zmeny Pravidiel futbalu 
 
Hlavné zmeny a objasnenia Pravidiel futbalu schválené IFAB 
 
• Hra rukou 

Ø Náhodná hra rukou útočiaceho hráča by mala byť potrestaná, ak ihneď vyústi do dosiahnutia 
gólu alebo jasnej gólovej príležitosti pre hráča a/alebo jeho tím dosiahne gól 

Ø  (napríklad: po hre rukou lopta prešla iba krátku vzdialenosť a/alebo došlo len k niekoľkým 
prihrávkam). 

Ø K účelom stanovenia ruky ako priestupku, rameno končí na spodku pazuchy (podpazušia). 
 



• Pokutové kopy a kopy na bránku zo značky pokutového kopu 
Ø Ak sa priestupku dopustil brankár, ale lopta prejde za bránkovú čiaru mimo bránky alebo sa 

lopta odrazí od bránkových žrdí/bránkového brvna, kop sa neopakuje okrem prípadu, keď 
vykonávateľ kopu bol jasne ovplyvnený priestupkom brankára. 

Ø Ak sa priestupku dopustil brankár a kop je opakovaný, brankár bude slovne upozornený 
(varovaný), ak sa jedná o jeho prvý priestupok (v stretnutí alebo pri kopoch na bránku) 
a napomenutý ŽK za akýkoľvek následný, ďalší priestupok (priestupky). 

Ø Žlté karty pre všetkých hráčov, ktoré obdržia v priebehu stretnutia sa neprenášajú do kopov 
na bránku zo značky pokutového kopu. Ak hráč obdrží ŽK v priebehu stretnutia a potom počas 
kopov na bránku, bude toto evidované (zaznamenané) ako dve ŽK, ale nebude nasledovať 
vylúčenie z hry (ČK). 

Ø Ak sa brankár a vykonávateľ kopu dopustia priestupku v presne tom istom čase, potrestaný 
bude vykonávateľ kopu. 
 

• Video asistenti rozhodcov (VARs) 
Ø Iba jeden signál TV je požadovaný pre „VAR – iba preskúmanie“ 
Ø Ak incident na preskúmanie je subjektívny, očakáva sa, že rozhodca vykoná preskúmanie 

situácie na mieste pre to určenom (OFR), to znamená, že rozhodca vzhliadne opakovaný záber 
(projekciu) mimo hracej plochy v mieste na tento účel vyhradenom. 

Iné dôležité objasnenia 
Zmeny a objasnenia Pravidiel futbalu, ktoré boli schválené na Všeobecnom výročnom zasadnutí 
IFAB  
• Bránkové žrde a brvno môžu byť kombináciou štyroch základných tvarov (obrysov) 
• Zakázaná hra rukou brániacim hráčom je „úmyselná hra“ pre účely hráča mimo hry 
• Ak je brankár potrestaný za „zakázané“ hranie loptou druhý raz pri nadviazaní na hru (to znamená 

predtým, ako sa jej dotkol iný hráč), primeraná disciplinárna sankcia je aplikovaná, aj keď by 
druhý dotyk bol vykonaný rukou/ramenom 

• Ak rozhodca dovolí „rýchle“ vykonanie voľného kopu alebo uplatňuje výhodu v hre pre 
priestupok, ktorým je „ovplyvnená alebo zastavená sľubne sa rozvíjajúca útočná akcia“, ŽK sa 
neudeľuje 

• Hráč, ktorý nerešpektuje dodržanie požadovanej vzdialenosti 4 metrov pri rozhodcovskej lopte, 
by mal byť napomenutý ŽK 

• Ak brankár „nadhodí“ loptu vlastnému spoluhráčovi pri kope od bránky alebo pri voľnom kope 
vo vlastnom pokutovom území a táto je následne vrátená spoluhráčom hlavou alebo prsami späť 
brankárovi a ten ju chytí do rúk, kop by mal byť opakovaný, ale nebude udelená žiadna 
disciplinárna sankcia okrem prípadu, ak by sa to opakovalo a rozhodca by to posúdil ako sústavné 
priestupky 

Členovia IFAB v diskusii súhlasili so základnou filozofiou Pravidla 11 - Hráč mimo hry, ktorou je 
podpora útočnej hry a dosahovanie gólov. Preto sa rozhodlo, že Pravidlo 11 – Hráč mimo hry, by sa 
malo analyzovať a preskúmať s cieľom navrhnúť potencionálne zmeny odrážajúce vyššie uvedenú 
filozofiu tohto pravidla. 
3. Otras mozgu (zranenie) 

Dôležitá a komplexná otázka zranenia - otrasu mozgu sa prediskutovala v kontexte s tým, že IFAB 
má zodpovednosť iba za to, čo sa stane počas stretnutia. 
Členovia IFAB dostali spätnú väzbu zo zasadnutia Expertnej skupiny zaoberajúcej sa týmto druhom 
zranenia a dohodlo sa, že rokovania budú ďalej pokračovať. V nadchádzajúcich týždňoch sa 
vypracujú protokoly na vyskúšanie spôsobov, ktorými by bolo možné zvládnuť skutočné alebo 
potencionálne udalosti pri zraneniach hlavy počas stretnutí. 
 
 



4. „Hraj férovo ! “, správanie sa na hracej ploche 

Dohodlo sa, že zameraním pre budúci rok by malo byť zvažovanie spôsobov, ktorými by mohli 
Pravidlá futbalu účinným spôsobom asistovať pri redukovaní takzvaného obkolesovania rozhodcov 
(anglický výraz: „mobbing“) za účelom protestovania a tým o snahu hráčov vplývať, ovplyvniť 
zmenu rozhodnutia rozhodcu. 
5. Video asistenti rozhodcov (VARs) 

Členovia IFAB vyjadrili potešenie s významným rozvojom vzdelávania sa v tejto oblasti 
v jednotlivých členských krajinách, ako aj s jeho využívaním v súťažiach, alebo plánovaní jeho 
využívania po úspešnej implementácii v súťažiach FIFA, konfederáciách a tiež v takmer 40 krajinách 
po celom svete. Uznali, že medzi vysoko profilovými organizátormi súťaže došlo k určitému 
nesúladu pri uplatňovaní protokolu VAR definovanému v Pravidlách futbalu. Avšak nedávna 
komunikácia organizátorov súťaže signalizovala pozitívny posun smerom k univerzálnemu 
uplatňovaniu protokolu od budúcej sezóny. 
Členovia boli tiež informovaní o technologickom vývoji, vrátane dôležitej práce, ktorú vykonáva 
FIFA pri rozvíjaní systémov, vďaka ktorým bude využívanie VAR prístupnejšie pre krajiny a súťaže 
s obmedzenými finančnými zdrojmi. 
Ďalej sa dohodlo výraznejšie preniknutie do podstaty procesu rozhodovania, napríklad prístup 
k rozhovoru medzi rozhodcami počas stretnutia, kedy by nebol v určitom okamihu vhodný. Žiadalo 
by sa ale vyvinúť väčšie úsilie na zlepšenie existujúcich rozdielov v správaní, čo by malo vylepšiť 
porozumenie procesu preskúmania a konečného rozhodnutia rozhodcu. 
 
6. Komunikácia a vzdelávanie 

Členovia boli informovaní o krokoch podniknutých s cieľom rozvíjania lepšieho porozumenia 
Pravidiel futbalu pre všetky zúčastnené  strany, najmä prostredníctvom využívania mediálnych 
kanálov a digitálnych nástrojov, ako je napríklad mobilná aplikácia Pravidiel futbalu. 
 
Mobilná aplikácia Pravidiel futbalu 
Ako možno viete, IFAB minulý rok spustil aplikáciu Pravidlá futbalu, predstavujúc tieto novým, 
ľahko prístupným a ekologickým spôsobom. Zahŕňa úplné a aktuálne Pravidlá futbalu so 
zvýraznenými poslednými zmenami (doplnenými vysvetleniami), ako aj protokol VAR, glosár 
(pojmy) a praktické pokyny pre rozhodcov. Aplikácia je užitočná pre všetkých, ktorí sa zaujímajú 
o futbal a jeho pravidlá, od profesionálov po amatérov, fanúšikov a členov médií (viac informácií 
možno nájsť na webovej stránke www.theifab.com/logapp/ . 
Hoci je táto aplikácia k dispozícii v angličtine, francúzštine, nemčine a španielčine, existuje výrazná 
požiadavka na zahrnutie ďalších jazykových verzií. Preto sme tiež pripravili aplikáciu tak, aby mohla 
fungovať vo viacerých jazykoch (pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese 
logapp@theifab.com ). 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o zmenách a doplneniach Pravidiel futbalu (IFAB-
obežník č. 18). 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 12: Schvaľovanie návrhu dočasnej zmeny v pravidle 3 -  Hráči (Pravidlá futbalu) 
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ zástupcovi rozhodcov 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil návrh dočasnej zmeny v pravidle 3 -  Hráči (Pravidlá 
futbalu). 

Pandémia COVID-19 mala ďalekosiahly vplyv na každodenný život včítane športu na celom svete. 
Keďže sa mnoho krajín začína spamätávať z tejto situácie, pozornosť sa pomaly sústreďuje na 
obnovenie futbalových súťaží, ktoré boli vírusom postihnuté. Po obnovení súťaží sa stretnutia môžu 
hrať v skrátenom období (napríklad za účelom zníženia dopadu na budúce súťaže) a za rôznych 
poveternostných podmienok, ktoré by mohli mať vplyv na pohodu hráčov. 

Preto IFAB schválil návrh FIFA zaviesť dočasnú zmenu a doplnenie Pravidla 3 – Hráči týkajúcu sa 
maximálneho počtu povolených striedaní v súťažiach, ktoré majú byť plánovane dokončené v roku 
2020, bez ohľadu na to, či sa už začali alebo nie. 
 
Usporiadatelia súťaže majú právo rozhodnúť, či tento dočasný dodatok uplatnia alebo nie. IFAB 
a FIFA rozhodnú neskôr, či bude potrebné túto možnosť rozšíriť, napríklad v súťažiach, ktoré sa majú 
dokončiť v roku 2021. 
 
PRAVIDLO 3 – Hráči – Dočasná zmena a doplnenie 
 
Presné znenie sa nachádza na strane 3 tohto dokumentu, ale súhrnne : 
 

• Každé družstvo bude môcť využiť maximálne 5 striedaní 
• Aby sa znížilo narušovanie priebehu stretnutia, každý tím bude mať maximálne tri príležitosti 

na striedanie počas hry, striedanie sa smie vykonať aj v polčasovej prestávke 
• Ak obe družstvá striedajú súčasne, bude sa to počítať ako jedna z troch príležitostí pre každé 

družstvo 
• Nevyužité striedania a príležitosti sa prenášajú do predĺženého hracieho času 
• Ak pravidlá súťaže umožňujú dodatočné striedanie v predĺženom hracom čase, družstvá budú 

mať jednu ďalšiu príležitosť na striedanie. Striedanie sa smie uskutočniť aj pred začiatkom 
predĺženého hracieho času a v polčase predĺženého hracieho času. 

 
Poznámka: Využívanie návratu vystriedaných hráčov nie je alternatívou pre súťaže seniorov. 
 
IFAB využíva túto príležitosť, aby organizátorov súťaží upozornil na existujúce možnosti, ktoré sú 
uvedené v Pravidlách futbalu a týkajú sa blaha (osohu) a bezpečnosti hráčov a ostatných účastníkov. 
Najmä možností, ktoré sa týkajú prestávok na občerstvenie hráčov alebo schladenie tela hráčov, tieto 
sú uvedené v Pravidle 7 – Hrací čas. 
 
V súťažiach, v ktorých sa využívajú video asistenti rozhodcov (VARs), môžu ich po reštarte súťaže 
prestať využívať, podľa uváženia organizátora súťaže. 
Pre súťaže, ktoré sú spôsobilé využívať dočasnú zmenu a doplnenie Pravidla 3, alebo akékoľvek iné 
existujúce alternatívy, nie je vyžadované povolenie IFAB. 
CORONAVIRUS (COVID-19) a Pravidlá futbalu 2020/21 
 
Pravidlá futbalu 2020/21 nadobúdajú účinnosť pre súťažné stretnutia (a nesúťažné stretnutia) od 
1.6.2020, ale súťaže pozastavené z dôvodu COVID-19 majú možnosť dokončiť súťaže pomocou 
Pravidiel futbalu 2019/20 alebo Pravidiel futbalu 2020/21, ale iba v prípade, ak reštart súťaží  je po 
1.6.2020. Prípravné stretnutia/stretnutie pre rozcvičenie sa/tréningové stretnutia ako príprava na 
reštart súťaží by mali použiť tú verziu Pravidiel futbalu, ktorá bude potom použitá pre reštart súťaží. 



PRAVIDLO 3 – Hráči - počet striedajúcich hráčov 

Súčasné znenie 

2. Počet náhradníkov 
 

Súťažné stretnutia 
Počet striedaní, do maximálneho počtu päť (5), ktorý smie byť využitý v stretnutí oficiálnej súťaže, 
bude stanovený FIFA, konfederáciou alebo národnou futbalovou asociáciou. Netýka sa to prvých 
tímov v najvyššej súťaži mužov alebo žien, alebo „A“ medzinárodných tímov dospelých, v ktorých 
sú povolené maximálne tri (3) striedania. 
 
Dočasná zmena 
 
Organizátori súťaže majú možnosť aplikovať jednu alebo obidve z nasledujúcich možností  

• Počas stretnutia, každé družstvo 
o  smie využiť maximálne päť striedaní 
o  má možnosť maximálne troch striedaní 
o  smie dodatočne vykonať striedania v polčasovej prestávke 

 
• Ak je hraný predĺžený hrací čas, každé družstvo 

o smie využiť doplnkového striedajúceho hráča (bez ohľadu na to, či tím využil alebo 
nie maximálny počet striedaní) 

o má možnosť jedného dodatočného striedania (bez ohľadu na to, či tím využil alebo nie 
maximálny počet možností striedania) 

o môže dodatočne vykonať striedania 
- v čase pred začiatkom predĺženého hracieho času 
- v polčase predĺženého hracieho času 

Ak tím nevyužil jeho maximálny počet striedaní alebo možností striedania, nevyužité striedania 
a možnosti smú byť využité v predĺženom hracom čase. 
Ak obe družstvá striedajú súčasne, bude sa to počítať ako jedna z troch príležitostí pre každé družstvo. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh dočasnej zmeny v pravidle 3 -  Hráči (Pravidlá futbalu). 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10 

Proti – 3 (T. Végh, V. Ondrejka, I. Kozák) 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol schválený. 

K bodu 13: Informácia o zasadnutí Prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK) 
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval členov VV SFZ o rozhodnutí Prvostupňového 
orgánu licenčného konania vo veci udelenia licencií klubom Fortuna ligy, II. ligy a o udelení licencií 
SFZ mládeže na licenčnú sezónu 2020/21. 

Podľa harmonogramu licenčného konania v licenčnom cykle 2019/2020, upraveného rozhodnutiami 
Exekutívy UEFA z marca a apríla 2020 (napr. posunutie licenčných konaní do 30.6.2020), dňa 



28.5.2020 v sídle SFZ zasadal Prvostupňový orgán licenčného konania (ďalej len „POLK“), aby 
prerokoval podkladové správy manažérov licenčných konaní v podmienkach SFZ a licenčnej komisie 
SFZ o preverení plnenia požiadaviek licenčných kritérií klubmi, žiadajúcimi o udelenie licencie na 
licenčnú sezónu 2020/2021 a rozhodol o ich udelení v prvostupňovom konaní.  
ROZHODNUTIA POLK: 
 

1. POLK udelil licenciu pre štart v klubových súťažiach UEFA a FORTUNA lige súťažného 
ročníka 2020/2021 týmto klubom: ŠK Slovan Bratislava futbal, FK DAC 1904 Dunajská 
Streda, MFK Zemplín Michalovce, MFK Ružomberok, FK Senica, ŠKF Sereď, AS Trenčín, 
FC Spartak Trnava, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a FK Pohronie Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa, ktoré splnili minimálne požiadavky všetkých licenčných kritérií pre jej udelenie.  
 

POLK neudelil licenciu klubom FC Nitra a MŠK Žilina v likvidácii, ktoré nesplnili  
minimálne požiadavky finančných licenčných kritérií. V prípade klubu MŠK Žilina v likvidácii 
bol dôvodom neudelenia licencie najmä vstup klubu do likvidácie, ktorá negarantuje zachovanie 
nepretržitej činnosti klubu počas celej licenčnej sezóny 2020/2021.  

 

POLK v rozhodnutí o udelení licencie uložil klubom FORTUNA ligy aj viaceré opatrenia:  
 

1) Vykonanie navýšenia základného imania spoločnosti tak, aby záporné vlastné imanie 
neohrozovalo zachovanie nepretržitej činnosti spoločnosti, bolo uložené klubom MFK 
Ružomberok a FK Senica. 

2) Povinné predkladanie aktualizovaných štvrťročných finančných informácií do budúcnosti, na 
základe výsledkov finančného preverovania, výroku audítora k auditu účtovnej závierky klubu za 
finančný rok 2019 a porušovania minimálne jedného kontrolného finančného indikátora, bolo 
uložené klubom MFK Ružomberok, FK Senica, AS Trenčín a FC Spartak Trnava. 

3) Vykonanie všetkých potrebných úkonov k vystaveniu nového certifikátu hlavného štadióna bolo 
do 30.6.2020 uložené klubom: ŠK Slovan Bratislava, MFK Ružomberok a FK Senica.  

4) Klubu ŠKF Sereď bolo uložené v priebehu  súťažného ročníka 2020/2021 vykonať potrebné 
opatrenia na splnenie požiadavky Smernice klubového licenčného systému SFZ, článok 45, ktoré 
v súčasnosti v plnom rozsahu nespĺňa (kvalifikácia trénerov mládeže). 

5) Klubom ŠK Slovan Bratislava, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Zemplín Michalovce 
a FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa bolo uložené pre budúce licenčné konanie v 
Programe rozvoja mládeže podrobnejšie rozpracovať ustanovenia o antidopingu a vzdelávaní 
k integrite futbalu a tieto v budúcej správe o jeho plnení aj primerane vyhodnotiť. 

 

2. POLK udelil licenciu pre štart v UEFA Lige majstrov žien súťažného ročníka 2020/2021 týmto 
klubom: ŠK Slovan Bratislava futbal, Partizán Bardejov BŠK a Spartak Myjava. 

3. POLK neudelil licenciu pre štart v UEFA Lige majstrov žien súťažného ročníka 2020/2021 
klubu AS Trenčín, ktorý nesplnil minimálne požiadavky licenčných kritérií. 

4. POLK udelil licenciu pre štart v II. lige mužov súťažného ročníka 2020/2021 týmto klubom:
  Partizán Bardejov BŠK, ŠK Slovan Bratislava futbal (B), FC Košice, MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš, MŠK Púchov, FK Železiarne Podbrezová, MFK Ružomberok (B), MFK 
Skalica a SLAVOJ Trebišov, ktoré splnili minimálne požiadavky všetkých licenčných kritérií 
pre jej udelenie.  
Podmienečne udelil licenciu klubom MFK Dukla Banská Bystrica, FK Dubnica, KFC 
Komárno, FC Petržalka, FK Poprad a ŠTK 1914 Šamorín a uložil im opatrenie – do 15.7.2020  
predložiť účtovnú závierku klubu za rok 2019. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, 
zaháji konanie o odo- braní udelenej licencie a akceptovaná nebude prihláška klubu do 
súťažného ročníka 2020/2021. 
Vzhľadom na neudelenie licencie pre klubové súťaže UEFA a FORTUNA ligu súťažného 



ročníka 2020/2021 klubu MŠK Žilina v likvidácii, ktorý nesplnil minimálne požiadavky 
finančných licenčných kritérií, licenciu pre štart v II. lige mužov súťažného ročníka 2020/2021 
POLK neudelil ani B družstvu mužov rovnakého klubu. 

5. POLK akceptoval  návrh  Technického úseku  SFZ na udelenie licencií Futbalovej akadémie 
(FA) zaradenie klubov do skráteného licenčného konania a udelenie licencií ÚTM a Čakateľa 
u všetkých navrhovaných klubov, s výnimkou FA klubov FC Nitra a MŠK Žilina v likvidácii, 
kde je udelenie licencie viazané na udelenie licencie pre klubové súťaže UEFA a FORTUNA 
ligu. Z tohto dôvodu bola v prípade FA FC Nitra a MŠK Žilina v likvidácii licencia udelená len 
podmienečne, do 25.6.2020, kedy najneskôr odvolací orgán licenčného konania (OOLK) 
rozhodne o podaných odvolaniach.  

6. POLK akceptoval návrh Technického úseku  SFZ na neudelenie licencie ÚTM klubu Akadémia 
Juventus Žilina a neudelenie licencie Čakateľ klubu FK Čadca. 

 
 

Pozn. V prípade licencií FA sa jedná o podmienečné udelenie licencie, ktoré musí byť potvrdené 
športovým výsledkom v kategórii mužov a dorastu. 

 

Všetky kluby boli o rozhodnutiach POLK informované bezodkladne, zaslaním písomného 
rozhodnutia POLK elektronickou aj doporučenou poštou. Rozhodnutia POLK boli zverejnené aj 
v úradnej správe SFZ č. 46, dňa 29.5.2020. 
 
Kluby, ktoré nezískali licenciu v prvostupňovom konaní, majú právo do 12.6.2020 (vrátane) podať 
odvolanie OOLK, o čom boli informované v sprievodnom liste k rozhodnutiu POLK o neudelení 
licencie.  
Predseda OOLK JUDr. Peter Kohút, bol už manažérom klubového licenčného systému písomne 
informovaný o rozhodnutiach POLK a o požiadavke zvolať zasadnutie OOLK, najneskôr do 
25.6.2020. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o zasadnutí Prvostupňového orgánu licenčného konania 
(POLK). 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval členov VV SFZ o doručených žiadostiach na 
prijatie za riadneho člena SFZ. Podľa čl. 52 písm. g) stanov SFZ výkonný výbor rozhoduje o prijatí 
nových riadnych členov po predložení všetkých podkladov podľa čl. 27, ods. 4 Stanov SFZ.  
Slovenskému futbalovému zväzu boli doručené písomné žiadosti nasledovných subjektov:  
 
ŠK Kysucký Lieskovec (občianske združenie, Obl.FZ Čadca) 
Telovýchovná jednota Ňárad – Csiliznyáradi SE (občianske združenie, Obl.FZ Dunajská Streda) 
Telovýchovná jednota Veličná (občianske združenie, Obl.FZ Dolný Kubín) 



Senec Football Academy (občianske združenie, Obl.FZ Bratislava-vidiek) 
Š. Ú. R. (občianske združenie, Obl.FZ Bratislava-vidiek) 
Telovýchovná Jednota Mliečno – Tejfalusi Torna Egylet (občianske združenie, OblFZ Dunajská 
Streda) 
Futbalový klub Hronský Beňadik (občianske združenie, OblFZ Žiar nad Hronom) 
 
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 ŠK Kysucký Lieskovec, Telovýchovná jednota Ňárad – Csiliznyáradi SE, 
Telovýchovná jednota Veličná, Senec Football Academy Š. Ú. R., Telovýchovná Jednota 
Mliečno – Tejfalusi Torna Egylet, Futbalový klub Hronský Beňadik za riadnych členov SFZ. 
 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 15: Ustanovovanie komisie partnerov SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že nakoľko nebol do dátumu stanoveným VV 
SFZ doručený žiadny návrh na člena Komisie partnerov SFZ, odporúča predĺžiť termín na navrhnutie 
kandidátov do uvedenej komisie do 31.08.2020. 
Samotné ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ by sa konalo na septembrovom zasadnutí. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na 
septembrové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov 
na funkcie ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili 
do 31.08.2020 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 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 16: Informácia o činnosti Fondu na podporu športu 
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne otázky 
Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý ako podpredseda Správnej rady Fondu na podporu športu informoval 
o všetkých aktivitách, ktoré vykonal fond za ostatné obdobie. Prehľad schválených dokumentov a 
dokumentov v procese prípravy: 

- po odovzdaní menovacieho dekrétu bolo fondu dňa 17.12.2019 vybavené sídlo na 
Stromovej 9 v Bratislave a v ten istý deň bola podaná žiadosť na Štatistický úrad 
SR o vydanie IČO a zápis do Registra právnických osôb (vyžadoval sa menovací 
dekrét a sídlo), 

- dňa 18.12.2019 bolo Štatistickým úradom SR vydané Osvedčenie o registrácii 
subjektu zo zdrojového registra (pridelené IČO), 

- dňa 18.12.2019 po pridelení IČO bola podaná žiadosť o pripojenie klienta do 
Štátnej pokladnice, 

- na zriadenie bankového účtu v Štátnej pokladnici sa vyžadoval súhlas MF SR, dňa 
27.12.2019 bol v Štátnej pokladnici zriadený bankový účet, ktorý má 4 podúčty: 
rozpočtový účet, prevádzkový účet, účet pre administratívne poplatky a účet na 
vratky príspevkov, 

- bola zabezpečená registrácia v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach a 
na daňovom úrade. (vyžadovalo sa IČO), 

- pripravili sa návrhy pracovnoprávnych zmlúv pre členov správnej a dozornej rady 
Fondu, 

- za Fond boli podané žiadosti o vyplatenie príspevkov z rozpočtu Ministerstva, 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sú súčasťou rozpočtu Fondu podľa 
zákona, 

- ku dňu 5.2.2020 bolo Fondu pridelené DIČ, 
- dňa 3.2.2020 bola na portáli Profesia.sk zverejnená pracovná ponuka na pozíciu 

administratívny pracovník/referent, na základe ktorej bolo urobené prvé kolo 
pracovných pohovorov na túto pozíciu, 

- dňa 14.2.2020 bola na webovej a facebookovej stránke Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu zverejnená výzva na súťaž o logo a dizajn manuál Fondu, na 
základe ktorej prebehlo vyhodnotenie a následné zverejnenie víťaza súťaže na 
webovej stránke Fondu dňa 28.2.2020 

 
 
 ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY FNPŠ: 
 

• Termíny absolvovaných zasadnutí FnPŠ: 
 

1. zasadnutie 16.12.2019  
2. zasadnutie 15.1.2020  
3. zasadnutie 29.1.2020  
4. zasadnutie 20.2.2020  
5. zasadnutie 30.3.2020 - telekonferencia  
6. zasadnutie 22.2.2020 - telekonferencia 

 

 
 





 

 

 
 

 
 



ODBORNÉ KOMISIE FnPŠ: 
 
Správna rada dňa 15.1.2020 schválila odborné komisie FNPŠ a vymenovanie predsedov 
odborných komisií a členov odborných komisií. 
 
Prehľad predsedov a členov odborných komisií: 
 

 

 
 



 
Na zasadnutí Správnej rady FNPŠ, ktorá sa uskutočnila dňa 26. mája 2020 v Piešťanoch bol 
predstavený nový predseda správnej rady, nakoľko doterajší predseda p. Jozef Gönci sa 
z osobných dôvodov písomne vzdal funkcie. Nového predsedu p. Dušana Guľáša bol predstaviť 
štátny tajomník pre šport p. Ivan Husár. 

Štátny tajomník sa v rámci svojej predstavy ďalšej činnosti fondu zameral na víziu fondu ako 
organizácie, ktorá bude v zásadnej miere podporovať a financovať výstavbu a rekonštrukciu 
športovej infraštruktúry, najmä projektov menšieho rozsahu, a to až v objeme 95% svojho 
rozpočtu. Zásadnou požiadavkou súvisiacou s financovaním infraštruktúrnych projektov bude 
nastavenie objektívnych a podrobných kritérií výberu projektov tak, aby mohla byť podpora 
„nárokovateľná“ a pri výbere projektov bola v čo najvyššej miere eliminovaná subjektívna 
rozhodovacia pôsobnosť. Štátny tajomník spomenul aj  zámer ministerstva poskytovať tzv. 
voľnočasové poukazy, ktorých spustenie s relevantným efektom by si vyžadovalo finančné 
prostriedky vo výške min. 500 mil. eur. Vo vzťahu k usporiadaniu vzájomných vzťahov 
ministerstva s fondom uviedol, že zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na 
infraštruktúrne projekty by mala byť v najbližšej dobe zo strany ministra podpísaná. 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o činnosti Fondu na podporu športu. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 17: 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 uskutočnili tri hlasovania per rollam, konkrétne:  
č. 02/20 vo veciach  

- “Schvaľovanie návrhu žiadostí o zmenu účelu použitia príspevku v rámci realizácie 
projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry 
v rokoch 2019-2021“ 

- “Schvaľovanie návrhu Komisie SFZ pre štadióny a ihriská o posunutí 
nadobudnutia platnosti lehôt na splnenie infraštruktúrnych kritérií uvedených v 
smernici Infraštruktúra štadiónov 2022”, 

č. 03/20 vo veciach 
- "Schvaľovanie návrhu na predĺženie termínu ukončenia projektov výstavby, 

rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov v mestách Prešov, Trenčín, Košice, 
Spišská Nová Ves a Považská Bystrica”  

- “Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového 
poriadku SFZ”, 
č. 04/20 vo veciach 

- “Schvaľovanie návrhu na zákaz organizovania stretnutí mládeže, žien a dievčat”  
-  "Schvaľovanie návrhu na zmenu organizovania modelu súťaže I.ligy 

WU19/WU15 od súťažného ročníka 2020/21”. 
 
Výsledky hlasovania: 
 
Hlasovanie č. 02/20 
Svoje stanoviská ste mali možnosť zasielať v oboch prípadoch v termíne do 28. apríla 
2020 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Hlasovanie č. 1: 
 
Schvaľujem návrh žiadostí o zmenu účelu použitia príspevku v rámci realizácie projektu 
podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 
2019-2021, 
alebo 
Neschvaľujem návrh žiadostí o zmenu účelu použitia príspevku v rámci realizácie 
projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry 
v rokoch 2019-2021, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu žiadostí o zmenu účelu použitia 
príspevku v rámci realizácie projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania 
futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. 
 
 
 
 
 



Hlasovanie č. 2: 
 
Schvaľujem návrh Komisie SFZ pre štadióny a ihriská o posunutí nadobudnutia platnosti 
lehôt na splnenie infraštruktúrnych kritérií uvedených v smernici Infraštruktúra 
štadiónov 2022, 
alebo 
Neschvaľujem návrh Komisie SFZ pre štadióny a ihriská o posunutí nadobudnutia 
platnosti lehôt na splnenie infraštruktúrnych kritérií uvedených v smernici 
Infraštruktúra štadiónov 2022, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu Komisie SFZ pre štadióny a ihriská 
o posunutí nadobudnutia platnosti lehôt na splnenie infraštruktúrnych kritérií uvedených 
v smernici Infraštruktúra štadiónov 2022. 
 
V oboch prípadoch sa hlasovania zúčastnilo všetkých 14 členov VV SFZ, z toho všetci 14 
hlasovali jednomyseľne 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. 03/20 
Svoje stanoviská ste mali možnosť zasielať v oboch prípadoch v termíne do 12. mája 2020 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Hlasovanie č. 1: 
 
Schvaľujem návrh na predĺženie termínu ukončenia projektov výstavby, rekonštrukcie 
a modernizácie futbalových štadiónov v mestách Prešov, Trenčín, Košice, Spišská Nová 
Ves a Považská Bystrica, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na predĺženie termínu ukončenia projektov výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov v mestách Prešov, Trenčín, Košice, 
Spišská Nová Ves a Považská Bystrica, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na predĺženie termínu ukončenia 
projektov výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov v mestách 
Prešov, Trenčín, Košice, Spišská Nová Ves a Považská Bystrica. 
 
Hlasovanie č. 2: 
 
Schvaľujem predkladané uznesenia súvisiace s prerokovaním návrhu na zmenu a 
doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, 
alebo 
Neschvaľujem predkladané uznesenia súvisiace s prerokovaním návrhu na zmenu a 
doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, 
Alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania predkladaných uznesení súvisiacich   
s prerokovaním návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku 
SFZ. 
 



V prvom prípade sa hlasovania zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 hlasovali 
jednomyseľne 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. 
 
V druhom prípade sa hlasovania zúčastnilo 11 členov VV SFZ, z toho všetci 11 hlasovali 
jednomyseľne formou "schvaľujem". 
Aj v tomto prípade, na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná 
nadpolovičná väčšina všetkých členov VV SFZ, čo bolo splnené. 
 
Hlasovanie 04/20 
Svoje stanoviská ste mali možnosť v oboch prípadoch zasielať v termíne do 23. mája 2020 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Hlasovanie č. 1: 
 
Schvaľujem návrh na zákaz organizovania stretnutí mládeže, žien a dievčat , 
alebo 
Neschvaľujem návrh na zákaz organizovania stretnutí mládeže, žien a dievčat, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na zákaz organizovania stretnutí 
mládeže, žien a dievčat. 
 
Hlasovanie č. 2: 
 
Schvaľujem návrh na zmenu organizovania modelu súťaže I.ligy WU19/WU15 od 
súťažného ročníka 2020/21, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na zmenu organizovania modelu súťaže I.ligy WU19/WU15 od 
súťažného ročníka 2020/21, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na zmenu organizovania modelu 
súťaže I.ligy WU19/WU15 od súťažného ročníka 2020/21. 
 
V prvom prípade sa hlasovania zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho 10 hlasovali 
formou “schvaľujem”, 2 členovia VV SFZ (R. Havrilla, T. Végh) sa zdržali hlasovania. 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 
V druhom prípade sa hlasovania zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 hlasovali 
jednomyseľne formou "schvaľujem". 
Aj v tomto prípade, na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná 
nadpolovičná väčšina všetkých členov VV SFZ, čo bolo 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 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 18: 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: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Jána Špiváka, p. 
Jaroslava Švarca a p. Františka Košičára. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 19: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 2. júna 2020 v Bratislave: 
Uznesenie č. 58/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 59/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o urovnaní medzi SFZ a spoločnosťou SEDASPORT. 
 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

 



Uznesenie č. 60/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu termínov súvisiacich so súťažami v nadväznosti na 
situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19. 

2) VV SFZ ukladá vedúcemu Legislatívno-právneho SFZ zapracovať schválené zmeny 
termínov súvisiacich so súťažami v nadväznosti na situáciu spôsobenú pandémiou 
COVID-19 do príslušných predpisov SFZ. 

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 61/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ neschvaľuje návrh na predčasné ukončenie súťažného ročníka 2019/20 II. ligy 
mužov a umiestnenie družstiev v tabuľke v aktuálnom poradí. 

2) VV SFZ neschvaľuje návrh, podľa ktorého by na základe odporúčania Prezídia ÚLK 
v súťažnom ročníka 2019/20 nezostupovalo žiadne družstvo z Fortuna ligy a nehrala sa 
ani baráž o účasť vo Fortuna lige 2020/21. 

3) VV SFZ schvaľuje návrh na dohratie súťažného ročníka súťažného ročníka 2019/20 II. 
ligy mužov v skrátenom formáte. 

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 62/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu o možnosti zaradenia družstiev mládeže do 
vyššej súťaže v súťažnom ročníku 2020/2021. 

2) VV SFZ ukladá predkladateľovi návrhu vypracovať stanovisko a analýzu dopadov od 
Technického úseku SFZ k zaradeniu družstiev mládeže do vyššej súťaže v súťažnom 
ročníku 2020/2021.  

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 63/20 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh rozdelenia mládežníckych reprezentačných trénerov v súťažnom 
ročníku 2020/21 a predĺženie zmlúv vybraným trénerom v zmysle predkladaného návrhu. 
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 64/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie 
Registračného a prestupového poriadku SFZ.  

2) VV SFZ ukladá predkladateľovi návrhu zapracovať pripomienky vznesené priamo na 
zasadnutí a návrh predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie VV SFZ. 

 

T: ihneď 



                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 65/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie štatútu 
Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ. 

2) VV SFZ ukladá predkladateľovi návrhu zapracovať pripomienky vznesené priamo na 
zasadnutí a návrh predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie VV SFZ. 

 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 66/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2019. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 67/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o zmenách a doplneniach Pravidiel futbalu (IFAB-
obežník č. 18). 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 68/20 VV SFZ:     

VV SFZ schvaľuje návrh dočasnej zmeny v pravidle 3 -  Hráči (Pravidlá futbalu). 
 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 69/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o zasadnutí Prvostupňového orgánu licenčného konania 
(POLK). 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 70/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje ŠK Kysucký Lieskovec, Telovýchovná jednota Ňárad – Csiliznyáradi SE, 
Telovýchovná jednota Veličná, Senec Football Academy Š. Ú. R., Telovýchovná Jednota 
Mliečno – Tejfalusi Torna Egylet, Futbalový klub Hronský Beňadik za riadnych členov 
SFZ.                                                                                                                  

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 




