
Zápisnica č. 03/20 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 10. marca 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 

 Tomáš Medveď – zástupca hráčov 

 

Ospravedlnený: Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

  

Prizvaní: Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ  

Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

 Jaroslav Rybánsky – poradca pre Legislatívno-právne otázky 

 Lukáš Pitek – vedúci LPO SFZ 

         Pavel Malovič – športový lekár 
 

Program:  

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového 

poriadku SFZ (príloha č. 3 týkajúca sa futsalu) 
4. Schvaľovanie návrhu žiadostí o zmenu účelu použitia príspevku v rámci 

realizácie projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania 
futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 

5. Informácia o príprave projektu výmeny umelej trávy na ihriskách s umelou 
trávou v rámci projektu UEFA HatTrick V 



6. Správa o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2019 
7. Správa o činnosti Legislatívno-právnej komisie SFZ za rok 2019 
8. Schvaľovanie návrhu na využitie systému VAR v jarnej časti súťažného 

ročníka 2019/20 v II. dorasteneckej lige 
9. Schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovenského pohára žien pre 

súťažný ročník 2019/20 
10. Informácia zo zasadnutia Kongresu UEFA konaného dňa 3. marca 2020 

v Amsterdame 
11. Informácia zo stretnutia prezidentov a predsedov národných športových 

zväzov konaného dňa 26. februára 2020 v Bratislave 
12. Informácia zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu  
13. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

mesiacov január a február 2020  
14. 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 „Informácia o aktuálnom stave týkajúcom sa 
organizovania verejných športových podujatí súvisiacich s hrozbou výskytu vírusu 
COVID-19“ a o bod s názvom „Schvaľovanie návrhu o organizovaní kvalifikačného 
barážového stretnutia o postup na ME 2020 medzi Slovenskom a Írskom bez prítomnosti 
divákov“. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

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 sa uskutoční na aprílovom zasadnutí. 

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 
K bodu 3: Schvaľovanie návrhu o organizovaní kvalifikačného barážového stretnutia o 
postup na ME 2020 medzi Slovenskom a Írskom bez prítomnosti divákov 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Na základe objektívnych príčin pri vzniknutej situácii 
s vírusom COVID-19, kde by malo byť zdravie hráčov, fanúšikov a zamestnancov na prvom 
mieste, predložil prezident SFZ návrh, aby sa kvalifikačné barážové stretnutie o postup na ME 
2020 medzi Slovenskom a Írskom uskutočnilo bez prítomnosti divákov. 
Po krátkej diskusii k predloženému návrhu sa všetci členovia VV SFZ jednomyseľne zhodli na 
nevyhnutnosti tohto kroku. 
  
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh, podľa ktorého sa kvalifikačné barážové stretnutie o postup na 
ME 2020 medzi Slovenskom a Írskom uskutoční bez prítomnosti divákov. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 4: Informácia o aktuálnom stave týkajúcom sa organizovania verejných 
športových podujatí súvisiacich s hrozbou výskytu vírusu COVID-19 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Na zasadnutí privítal MUDr. Pavla Maloviča, ktorý 
členov VV SFZ oboznámil s potencionálnymi rizikami v prípade organizovania športových 
podujatí a výskytu vírusu COVID-19. 

Po rozsiahlej diskusii, ktoré sa týkajú rozhodnutí ústredného krízového štábu, ktoré zasahujú aj 
oblasť zastrešenú Slovenským futbalovým zväzom poverili členovia VV SFZ generálneho 
sekretára SFZ oslovením hlavného hygienika SR so žiadosťou o stanovisko, ako má SFZ 
postupovať pri riešení týchto okolností: 

- nariadenie ústredného krízového štábu s opatreniami zverejnil Úrad verejného zdravotníctva 
SR o zákaze organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí platí 
od utorka 10. marca 2020 do 23. marca 2020. Na štvrtok 26. marca 2020 je naplánovaný v 
Bratislave na Národnom futbalovom štadióne barážový kvalifikačný zápas ME 2020 Slovensko 



– Írsko a SFZ ako hlavný organizátor tohto stretnutia preberá plnú zodpovednosť za všetky 
rozhodnutia, súvisiace s týmto podujatím.  

- keďže sa na základe rozhodnutia VV SFZ bude dotknutý kvalifikačný zápas konať bez 
prítomnosti divákov na tribúnach, je toto rozhodnutie oprávnené a dostatočné v súvislosti so 
zákazom o organizovaní hromadných podujatí na území Slovenska? Prípadne aké ďalšie 
opatrenia musí SFZ urobiť pri príprave a organizácii futbalového stretnutia? 

- vzhľadom na to, že futbalový zápas bez divákov neznamená, že na štadióne sa nebudú 
pohybovať ľudia, zabezpečujúci priebeh stretnutia, potrebujeme vyriešiť optimálny počet, 
funkčnosť a činnosť jednotlivých zložiek, od ktorých závisí usporiadanie a chod tohto 
podujatia.  

- podľa vopred rozoslaných akreditácií má záujem asistovať na zápase do dvoch stoviek 
zástupcov médií, slovenských, írskych aj z tretích krajín. Ako má SFZ postupovať pri 
akceptovaní resp. zamietnutí ich akreditácie pri rešpektovaní nariadenia krízového štábu? 

- zásadný je pre nás postup pri nominácii a následnom povolaní členov hráčskeho kádra zo 
zahraničia, predovšetkým z Talianska, pôsobiacich v kluboch aj v najviac postihnutých 
regiónoch tejto krajiny. Nariadenie krízové štábu s opatreniami, zverejnenými Úradom 
verejného zdravotníctva SR, napríklad o karanténe občanov Slovenska po návrate z Talianska, 
sa priamo dotýka aj členov futbalovej reprezentácie, preto sa obraciame na Vás so žiadosťou o 
podrobné vysvetlenie jednotlivých činností, súvisiacich s procesom nominácie hráčov, ich 
vstupom na územie Slovenska a ich následnej futbalovej aktivity, prípadne časové lehoty, ktoré 
musia byť dodržané. 
  
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave týkajúcom sa 
organizovania verejných športových podujatí súvisiacich s hrozbou výskytu vírusu 
COVID-19. 

2) VV SFZ poveruje generálneho sekretára na zaslaním listu hlavnému hygienikovi 
SR so žiadosťou o záväzné stanovisko ohľadom podujatí a vyhodnotenia rizík s 
nimi spojenými, ktoré organizuje SFZ. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 5:   Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového 
poriadku SFZ (príloha č. 3 týkajúca sa futsalu) 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že Výkonný výbor Slovenského futsalu 
predložil členom VV SFZ návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku 



SFZ, konkrétne prílohu č. 3 týkajúcu sa futsalu. Novelizácia vychádza z požiadaviek doterajšej 
aplikačnej praxe a názorov klubov zúčastňujúcich sa futsalových súťaží na Slovensku a týka sa: 

- skrátenia zimného registračného obdobia, s ohľadom na začiatky nadstavbových častí 
futsalových súťaží,  
- úpravy letného registračného obdobia pre prípady súťaží začínajúcich po skončení letného 
registračného obdobia, 
- zjednodušenia podmienok pre získanie štatútu profesionálneho klubu vo futsale, s ohľadom 
na potrebu ochrany hráčov pred nežiadúcimi transfermi do zahraničia bez odstupného, 
- úpravu výšky odstupného pri transferoch hráčov, najmä s ohľadom na zvýšenie odstupného 
mládežníckych reprezentantov. 
Ide o nasledovné úpravy: 
1.) V článku 7 - Registračné obdobia, sa v bode 1 písm. a) upravuje dátum „30. 10.“ na „31. 
10.“, a v bode 1 písm. b) sa upravuje dátum „15. 02.“ na „31. 01.“ a znenie po úprave je 
nasledovné: 

"Žiadosť o transfer sa podáva v registračných obdobiach 

a) od 01. 07. do 31. 10. kalendárneho roka (letné registračné obdobie), 

b) od 01. 01. do 31. 01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie); v prípade, ak 

podľa termínovníka príslušnej súťaže je termín posledného kola základnej časti 

predchádzajúcej nadstavbovej časti skorší ako 31. 01., zimné registračné obdobie sa 

končí týmto termínom posledného kola.". 

2.) V článku 7 - Registračné obdobia sa dopĺňa bod 2 v nasledovnom znení: 

„Ak sa súťažný ročník určitej súťaže začne po ukončení letného registračného obdobia 

uvedeného v bode 1 písm. a), registračné obdobie pre danú súťaž končí štrnástym dňom po 

termíne 1.kola tejto súťaže. Hráč, ktorý prestúpil do nového klubu v tomto predĺženom 

registračnom období podľa prvej vety, môže nastúpiť iba v súťaži, ktorej sa prvá veta dotýka; 

v ostatných súťažiach môže hráč nastúpiť až po začatí najbližšieho registračného obdobia. 

Ak je hráč oprávnený nastúpiť vo viacerých súťažiach, na ktoré sa prvá veta vzťahuje, táto 

sa uplatňuje primerane aj v týchto súťažiach.“ 

3.) V článku 10 – Zmluvná stabilita, sa bod 3 nahrádza novým znením nasledovne: 

„Zmluvu s profesionálom môže uzatvoriť len klub, ktorý je riadnym členom SF a  

 

c) má na účte SF zloženú finančnú zábezpeku vo výške 6 000,- EUR (akceptuje sa aj 

náhrada v podobe zabezpečovacieho inštitútu podľa § 313 – 322 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), alebo  

d) má na účte SF zloženú finančnú zábezpeku vo výške 1 000,- EUR a zároveň má klub 

vytvorenú kompletnú štruktúru družstiev vedených v súťažiach SF v ISSF v sezóne, 

ktorá predchádzala žiadosti o registráciu zmluvy s profesionálom (nevzťahuje sa na 

súťaže ženského futsalu). Ak klub nemá takéto družstvo zaradené v súťažiach SF, 

predloží riadiacemu orgánu písomné prehlásenie, že klub takéto družstvo prihlási do 



súťaží SF v najbližšej sezóne, v ktorej SF vytvorí podmienky na štart takéhoto 

družstva v súťažiach. V prípade, ak klub nenaplní túto požiadavku v zmysle 

prehlásenia, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za 

nezaregistrovanú.  

4.) V článku 11 - Odstupné za transfer amatéra, sa bod 2 mení novým znením nasledovne: 

„Výška odstupného podľa ods. 1 sa upraví násobkom koeficientu: 

a) 1,5 - ak hráč odohral viac ako 150 majstrovských stretnutí v najvyššej futsalovej 

súťaži v SR v kategórii dospelých (1), 

      - ak hráč vo veku 16 – 18 rokov odohral viac ako 10 majstrovských stretnutí v 

najvyššej futsalovej súťaži v SR v kategórii dospelých, 

b) 2 - ak sa hráč zúčastnil viac ako 5 reprezentačných akcií (2) mládežníckych 

reprezentácií SR, 

c) 3 - ak sa hráč zúčastnil viac ako 7 reprezentačných akcií A-mužstva SR.“ 

 
V tejto súvislosti sa dopĺňajú poznámky pod čiarou nasledovne: 
(1) Počet odohratých majstrovských stretnutí sa určuje výhradne na základe evidencie v ISSF. 

(2) Počet reprezentačných akcií je definovaný verejným registrom vedeným na oficiálnej 

webstránke Slovenského futsalu. 

 

V rámci diskusie k tomuto bodu oznámil prezident SFZ žiadosť neprítomného člena VV SFZ 
za legislatívno-právne otázky SFZ Petra Sepešiho, aby bol tento návrh pred schvaľovaním ešte 
predložený do štandardného pripomienkového konania v zmysle legislatívnych pravidiel SFZ. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného 
a prestupového poriadku SFZ (príloha č. 3 týkajúca sa futsalu) na aprílové 
zasadnutie. 

2) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi zaradiť návrh na zmenu a doplnenie 
Registračného a prestupového poriadku SFZ do pripomienkového konania 
v zmysle legislatívnych pravidiel SFZ. 

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

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu žiadostí o zmenu účelu použitia príspevku v rámci 
realizácie projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej 
infraštruktúry v rokoch 2019-2021 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že VV SFZ na svojom zasadnutí 5. 
novembra 2019 schválil zoznam úspešných uchádzačov o podporu v projekte podpory 
rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Celkovo 



bolo podporených 298 uchádzačov, ktorým bol pridelený finančný príspevok vo výške od 10 
do 50 tisíc eur.  

Vzhľadom na to, že viacerým uchádzačom bol finančný príspevok schválený v značne 
redukovanej výške oproti ich žiadosti, viacerí z nich z tohto dôvodu nemôžu realizovať svoj 
pôvodný zámer. V tejto súvislosti boli na SFZ adresované ďalšie žiadosti o zmenu účelu 
použitia príspevku. Vo všetkých týchto žiadostiach sú pomenované objektívne príčiny 
neschopnosti realizovať pôvodný zámer a návrh nového účelu použitia príspevku, ktorý dokážu 
jednotlivé subjekty zrealizovať s ohľadom na výšku schváleného príspevku. Preto bol členom 
VV SFZ predložený návrh na zmenu účelu použitia príspevku v rámci realizácie projektu 
podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 
od nižšie uvedených subjektov: 
 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh žiadostí o zmenu účelu použitia príspevku v rámci realizácie 
projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v 
rokoch 2019-2021. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 7: Informácia o príprave projektu výmeny umelej trávy na ihriskách s umelou 
trávou v rámci projektu UEFA HatTrick V 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o procese projektu: 
 

• SFZ pripravuje spoločne s Úniou európskych futbalových zväzov (ďalej len "UEFA") 
v rámci programu UEFA HatTrick V projekt obnovy futbalovej infraštruktúry 
v regiónoch. 

• UEFA po schválení komisiou poskytne SFZ finančné prostriedky na realizáciu projektu 
výmeny povrchov (trávnika) na ihriskách s umelou trávou v desiatich lokalitách 
v intenciách schémy schválenej Výkonným výborom SFZ (3 ihriská v pôsobnosti 
každého regionálneho futbalového zväzu – ZsFZ, SsFZ, VsFZ a 1 ihrisko v pôsobnosti 
BFZ). 

• SFZ ako partner projektu prispeje na výmenu povrchu každej umelej trávy čiastkou 
100 tis. EUR bez DPH z prostriedkov poskytnutých UEFA s tým, že  každý partner bude 
participovať na krytí výdavkov podľa predbežných odhadov približne čiastkou 100 - 
150 tis. EUR bez DPH aj v závislosti od potreby vykonania pridružených prác 
(odstránenie starého trávnika, rozšírenie plochy ihriska, atď.). Presná cena dodávky 



nového umelého trávnika vzíde z verejného obstarávania, ktoré bude centrálne 
zabezpečovať SFZ pre všetky projekty v stanovených lokalitách. 

• Každý partner, ktorý bude schválený VV SFZ, musí poskytnúť záväzné písomné 
stanovisko k zabezpečeniu spolufinancovania v odhadovanej výške 100 – 150 tis. EUR 
bez DPH a k časovému rámcu realizácie projektu najneskôr do 31.12.2021. 

• Časový harmonogram realizácie projektu sa očakáva v horizonte max. dvoch rokov. 
• Vzhľadom na prieskum realizovaný u uchádzačov o projektové financovanie v zmysle 

vyššie uvedeného je možné konštatovať rôzne rozmerové parametre hracej plochy 
a ihriska (t. j. hracej plochy vrátane výbehov) s umelou trávou určených na výmenu.  

• Účastníci projektu musia pri nastavení rozmerov svojho ihriska s umelou trávou 
zohľadniť skutočnosť, že ak sa na ihrisku budú hrávať súťažné zápasy mládežníckych 
družstiev, musia rozmery hracej plochy spĺňať pravidlá futbalu FIFA a infraštruktúrne 
kritériá UEFA. 

 
V rámci prípravy na realizáciu projektu SFZ analyzoval možnosti potenciálnych záujemcov 
o výmenu umelého trávnika vo vzťahu k parametrom ihrísk, ktoré by mohli byť z projektu 
podporené. Rozmery ihrísk, na ktorých by mal byť umelý trávnik vymenený, boli 
odkonzultované s technickým úsekom SFZ a komisiou SFZ pre štadióny a ihriská z hľadiska 
minimálnych požiadaviek na rozmery ihriska tak, aby sa na ňom mohli hrať mládežnícke 
súťaže.   
V nadväznosti na vyššie uvedené bolo navrhnuté, aby VV SFZ schválil nasledovné parametre 
ihriska s umelou trávou, ktoré bude môcť byť financované z tohto projektu:  

• minimálne rozmery hracej plochy 100 x 64 metrov, vzdialenosť hracej plochy od 
najbližšej prekážky/oplotenia je minimálne 2 metre od postranných čiar a minimálne 2 
metre od bránkových čiar, t. j. minimálne rozmery ihriska, ktoré budú financované 
v rámci tohto projektu UEFA HatTrick V sú 104 x 68 metrov. 

 
Odporúčané štandardné rozmery ihriska sú 110 x 72 metrov (hracia plocha 105 x 68 metrov).  
 
Na základe komunikácie s jednotlivými RFZ a v súlade s vyššie uvedenými kritériami bolo 
ďalej navrhnuté schválenie 10 účastníkov projektu v súlade s lokálnym princípom. Všetci 
účastníci budú povinní predložiť SFZ v závislosti od požadovaného roku realizácie projektu 
najneskôr však do konca roka 2020 záväzné vyjadrenie ohľadne splnenia podmienky 
definovaných rozmerov ihriska po realizácii projektu, disponibility finančných prostriedkov 
a dofinancovania projektu z vlastných zdrojov. V prípade, ak niektorý z účastníkov nebude 
môcť projekt realizovať, účastníkom projektu sa stane niektorý z náhradníkov za konkrétny 
región, resp. ak taký subjekt nie je, náhradník sa bude hľadať v danej lokalite tak, aby bol 
územný princíp rozdelenia finančných prostriedkov dodržaný.  
Za účastníkov projektu boli navrhnuté VV SFZ na schválenie tieto subjekty: 
 

a) za BFZ – ŠK SLOVAN Bratislava 
b) za ZsFZ – FK ISKRA Nováky, MFK Skalica, SŠZ Mesta Galanta 
c) za SsFZ – MŠK Námestovo, ATTACK Vrútky, MŠK Novohrad Lučenec 
d) za VsFZ – PARTIZÁN Bardejov, STEZ Spišská Nová Ves a Mesto Stropkov.  

 



 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave projektu výmeny povrchov na 
ihriskách s umelou trávou v rámci investičného programu UEFA HatTrick V. 

2) VV SFZ  schvaľuje parametre ihriska s umelou trávou, ktoré bude môcť byť 
financované z projektu UEFA HatTrick V. 

3) VV SFZ schvaľuje 10 účastníkov projektu výmeny umelej trávy na ihriskách s 
umelou trávou v rámci investičného programu UEFA HatTrick V:  

e) za BFZ – ŠK SLOVAN Bratislava 
f) za ZsFZ – FK ISKRA Nováky, MFK Skalica, SŠZ Mesta Galanta 
g) za SsFZ – MŠK Námestovo, ATTACK Vrútky, MŠK Novohrad Lučenec 
h) za VsFZ – PARTIZÁN Bardejov, STEZ Spišská Nová Ves, Mesto Stropkov.  

 
4) VV SFZ odporúča predsedom regionálnych futbalových zväzov zaslať 

administratíve SFZ zoznam potenciálnych náhradníkov v realizácii projektu, 
ktorí sa môžu stať v prípade nemožnosti realizácie projektu zo strany niektorého 
subjektu na základe rozhodnutia VV SFZ účastníkom projektu.   

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

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 8: Správa o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2019 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že Licenčná komisia SFZ aj v uplynulom 
roku plnila ako základné (príprava harmonogramu licenčných konaní a realizácia licenčných konaní 
pre I. a II. ligu mužov, vrátane preverenia víťaza II. ligy mužov súťažného ročníka 2018/2019 – FK 
POHRONIE Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa v tzv. skrátenom licenčnom konaní), tak aj 
viaceré mimoriadne úlohy.  

 

Ø Novou oblasťou bola spolupráca s licenčným oddelením SFZ pri realizácii ostatných 
licenčných konaní vykonávaných v podmienkach SFZ, nakoľko doposiaľ LcK riadila len na 
licenčné konanie pre klubové súťaže UEFA a FORTUNA ligu (ďalej len „FL“). Po prvý raz 
LcK prerokovala aj odporúčania pre licenčné orgány SFZ, týkajúce sa udelenia licencií v II. 
lige mužov a v troch licenčných konaniach SFZ mládeže a túto úlohu zvládla v stanovených 
termínoch a na požadovanej úrovni.   
  

Ø Osobitne chcem poukázať na audit SGS / UEFA. Na základe veľmi dobrých výsledkov týchto 
auditov v ostatných troch rokoch, keď audítorskou spoločnosťou neboli identifikované žiadne 
porušenia požiadaviek Licenčného štandardu UEFA, bola licenčná administratíva SFZ 
vybraná na vykonanie tzv. limitovaného auditu, v ktorom preverenie spočívalo v poskytnutí 
relevantných informácií požadovaných audítorom v elektronickom formáte alebo telefonicky, 
bez jeho osobnej prítomnosti v sídle SFZ. Aj tento audit preukázal vysokú úroveň riadenia 
licenčných konaní manažmentom KLS SFZ (Kliment, Obložinský, Vojtek) a kvalitné 
riadenie procesov manažérom KLS (Vojtek). Tento druh auditu bol zo strany UEFA 
umožnený len 16-tim jej členským asociáciám a zostávajúcich 39 muselo absolvovať 
riadny audit, vykonaný v plnom rozsahu v sídle príslušnej národnej asociácie. 
Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že za úspešný audit SFZ od UEFA v rámci HatTrick platieb 
obdržal 40 tisíc eur. 

 

Ø LcK pre nový licenčný cyklus pripravila aj niekoľko nových vyhlásení a tlačív (napr. právna 
štruktúra klubu, zoznam hráčov klubu s profesionálnou zmluvou, platby klubov sprostredkova- 
teľom a pod.), ktoré prispejú k väčšej transparentnosti a zjednoteniu pri predkladaní týchto 
informácií klubmi. 

 

Ø L cK pokračovala v spolupráci s komisiou SFZ pre štadióny a ihriská (ďalej len „KŠI“) pri 
obnovovaní  certifikátov  štadiónov klubov. Tajomník  komisie zabezpečil  predbežné 
nahlásenie štadiónov – možných miest stretnutí v klubových súťažiach UEFA 2019/2020, 
aktualizoval ich infraštruktúrne dotazníky v systéme UEFA FAME. 

Činnosť komisie: 

1. LcK pracuje podľa schválených polročných plánov práce. Na svojich zasadnutiach sa schádza 
raz mesačne, okrem mesiacov júl a august, v ktorých nezasadá. V roku 2019 sa konalo 10 jej 
riadnych zasadnutí. Priemerná účasť členov komisie na zasadnutí bola 83,3%, pričom členovia 
komisie neprítomní na zasadnutí, boli vždy riadne a vopred ospravedlnení. Všetky zasadnutia sa 
konali v sídle SFZ a z každého bola spracovaná zápisnica s prijatými úlohami a uzneseniami, 
ktorej podpísaný originál archivuje tajomník komisie vo vytlačenom aj v elektronickom formáte. 
V prípade prijatia dôležitých uznesení, sa zápisnica zasielala na vedomie aj generálnemu 
sekretárovi SFZ.  

 

2. Základným spôsobom komunikácie v komisii je už dlhoročne najmä osobná komunikácia na 
jej zasadnutiach. V dôležitých či neodkladných záležitostiach medzi zasadnutiami LcK, sa 
stretávali predseda a tajomník komisie, v  prípade potreby boli na stretnutia prizvaní aj ďalší jej 
členovia. V ostatných prípadoch, najmä v komunikácii s členmi spolupracujúcich odborných 



komisií a orgánov SFZ, prevažovala e-mailová alebo telefonická komunikácia. Predseda 
a/alebo  tajomník komisie viaceré záležitosti KLS prerokovali aj na osobných stretnutiach 
s prezidentom a/alebo generálnym sekretárom SFZ. 
 

2.1 Dôležitou súčasťou činnosti LcK je pravidelná komunikácia s riadiacim orgánom FL – 
Úniou ligových klubov (ďalej len „ÚLK“). Táto prebiehala najmä formou osobných stretnutí 
predsedu a tajomníka komisie s prezidentom a výkonným riaditeľom ÚLK, ale aj osobnou 
účasťou tajomníka komisie (opakovane aj predsedu) na pravidelných zasadnutiach Prezídia 
ÚLK. Prezident ÚLK Ivan Kozák sa osobne zúčastnil aj XIII. licenčného workshopu pre kluby 
FL, konanom vo februári 2019.   
 

2.2 Komunikácia s klubmi – žiadateľmi o udelenie licencie prebiehala najmä v období prípravy 
na licenčné konanie, kedy bola klubom poskytnutá možnosť osobných stretnutí a konzultácií, 
najmä s odborníkmi pre licenčné kritériá alebo s tajomníkom komisie. Po udelení licencie sa 
komunikácia s klubmi – držiteľmi licencie zameriavala najmä na kontrolu plnenia opatrení 
uložených klubom licenčnými orgánmi, kontrolu plnenia uzavretých splátkových kalendárov, 
predložených v rámci licenčného konania, kontrolu plnenia rozhodnutí orgánov FIFA a UEFA, 
ktoré klubom ukladali finančné vyrovnanie sa s veriteľom alebo upozornenia klubom na 
obnovenie platnosti určitej licenčnej dokumentácie. Súčasťou komunikácie s klubmi bola aj 
spolupráca s ich autorizovanými osobami pri plnení úloh UFFP, o ktorej sa zmieňujem aj na 
iných miestach tejto správy, resp. pri realizácii vykonania zmien autorizovaných osôb vo 
viacerých kluboch FL. 

 

3. V hodnotenom období LcK na svojich zasadnutiach prerokovala a prijala spolu  45 uznesení. 
Všetky boli splnené, resp. realizované. Nad rámec prijatých uznesení a úloh komisia asistovala 
klubom FL pri komunikácii s viacerými oddeleniami UEFA, a  to najmä v procese vstupu do 
klubových súťaží UEFA, nahlasovania štadiónov pre stretnutia v klubových súťažiach UEFA, 
plnení úloh UFFP, pri zmenách autorizovaných osôb klubov pre systém UEFA BOARD alebo pri 
aktualizácii štadiónových dotazníkov klubov. 
 

Za hodnotené komisia neeviduje tzv. „nevybavenú vec“, neriešila žiadnu námietku alebo 
sťažnosť na jej činnosť alebo činnosť a postupy niektorého jej člena a nemám vedomosť o tom, 
že by sa takýmto podnetom voči LcK alebo niektorému jej členovi museli zaoberať orgány SFZ 
alebo dokonca jeho najvyššie vedenie.   

 

4. Školiace aktivity LcK boli zamerané najmä na prípravu klubov na licenčné konanie, prípravu 
autorizovaných osôb klubov na plnenie úloh UFFP, informovanie klubov o vývoji v KLS, ale 
aj na prípravu a zaškoľovanie členov LcK. 
 

Dňa 20.2.2019 sa konalo historicky prvé pracovné stretnutie so zástupcami klubov II. ligy 
mužov, zamerané na ich prípravu na licenčné konanie a dňa 26.2.2019 XIII. licenčný workshop 
pre kluby FL, na ktorom, okrem problematiky licenčného konania, boli klubom prezentované aj 
aktuálne informácie z Regionálneho workshopu UEFA v Budapešti, ktorého sa zúčastnil p. 
Rozvadský, finančný odborník LcK a autorizovaná osoba SFZ pre UFFP.  

 

V októbri 2019 sa pp. Rozvadský a Vojtek zúčastnili Výročného licenčného workshopu UEFA 
vo Viedni. Písomná správa o Výročnom licenčnom workshope UEFA, Audite SGS a o ďalšom 
vývoji v KLS SFZ bola predložená aj na zasadnutie VV SFZ, konaného v novembri 2019.  
 

Dôležité informácie LcK pravidelne zverejňovala v úradných správach SFZ (webové sídlo SFZ 
a sobotňajšie vydanie denníka Šport). Viaceré ďalšie informácie boli prezentované aj priamo na 
zasadnutiach Prezídia ÚLK. 



Pravidelne aktualizovaná bola aj sekcia licenčnej komisie na webovom sídle SFZ 
(https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck), ktorá obsahuje dokumentáciu, potrebné infor-
mácie a pokyny pre všetky licenčné konania vykonávané v podmienkach SFZ.   
 

5. Priebeh a výsledky licenčného konania, týkajúceho sa udeľovania licencií klubom na licenčnú 
sezónu 2019/2020, vrátane výsledkov skráteného licenčného konania voči víťazovi II. ligy mužov 
– FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, boli spracované v Správe o licenčnom cykle 
2018/2019, predloženej VV SFZ na jeho rokovanie v septembri 2019. 

 

6.  Iné.  
        

Ø Za významnú považujem aj účasť viacerých členov LcK a licenčného oddelenia SFZ (Hasprún, 
Richtárik, Rozvadský, Obložinský, Vojtek) pri vývoji elektronického modulu licenčných 
konaní, ktorý vznikol v úzkej spolupráci s IT oddelením SFZ a košickou softwérovou firmou 
BART, spol. s. r .o. V čase prípravy tejto správy je už systém v prevádzke, bol klubom FL 
prezentovaný na ostatných dvoch licenčných workshopoch a v nastávajúcom licenčnom 
konaní ním bude realizované preverovanie licenčnej dokumentácie klubov FL. 
  

Ø Tajomník komisie Milan Vojtek je už druhé funkčné obdobie členom Komisie UEFA pre 
klubový licenčný systém. Pravidelne sa zúčastňuje jej zasadnutí, o ktorých predkladá 
písomnú informáciu aj na rokovania VV SFZ. Získané informácie a poznatky uplatňuje ako 
vo funkciách manažéra KLS a tajomníka LcK, tak aj v styku s ÚLK a klubmi. Preukazuje, 
že jeho navrhnutie do tejto funkcie bolo zo strany SFZ dobrým rozhodnutím.  

Sumarizácia: 

1. Činnosť LcK v roku 2019 bola hodnotená pozitívne. Všetky kľúčové úlohy splnila odborne na 
výške, profesionálne, v požadovaných termínoch a zvládla aj úlohy spojené so spoluprácou 
s licenčným oddelením SFZ a „zastrešením“ všetkých licenčných konaní vykonávaných 
v podmienkach SFZ. Ku kvalitnej  činnosti komisie prispela aj spoľahlivá a zodpovedná 
činnosť jej tajomníka. 

 

2. Spolupráca s inými orgánmi SFZ bola i v minulom roku dobrá a obojstranne prospešná. 
Dlhšie už funguje dobrá spolupráca s KŠI, prospešná je aj spolupráca s technickým úsekom SFZ, 
oddelením mládeže a koncepcie rozvoja futbalu, bezpečnostným manažérom SFZ, 
medzinárodným a organizačným úsekom SFZ, či matrikou SFZ, ktorá LcK poskytuje ďalšie 
informácie potrebné k prevereniu klubov bez toho, aby ich museli pripravovať a predkladať 
samotné kluby. 

 

3. Počet členov komisie (12) je plne opodstatnený. Pozície odborníkov pre licenčné kritériá sú 
zdvojené jednak z dôvodu vzájomnej zastupiteľnosti, ale aj z dôvodu, že jeden odborník by za 
niekoľko týždňov licenčného konania nezvládol zodpovedne preveriť  a potom aj celoročne 
monitorovať až 12 klubov. V hodnotenom období viacerí členovia LcK asistovali a poskytovali 
servis a konzultácie aj v ostatných licenčných konaniach. 
 

Komisia bude i naďalej úzko spolupracovať s generálnym sekretárom SFZ, ktorý je voči UEFA 
členom vedenia SFZ, zodpovedným za chod KLS podmienkach SFZ (tzv. Senior manager). Túto 
pozíciu po Jozefovi Klimentovi od 1.1.2020 prevzal nový generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.  
Spolupráca s orgánmi SFZ, spomínaná v bode 4.2, bude samozrejme prebiehať aj naďalej, 
nakoľko práve tu vidím veľmi účinné mechanizmy realizovania požiadaviek KLS pri 
preverovaní klubov a ich následnej kontrole po udelení licencie.  
 

Po skončení licenčného cyklu 2019/2020 je plánované  pracovné stretnutie všetkých 
zainteresovaných strán, na ktorom sa zhodnotí ukončený licenčný cyklus.  



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2019. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 9: Správa o činnosti Legislatívno-právnej komisie SFZ za rok 2019 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil členom VV SFZ správu predsedu LPaEK 
SFZ za rok 2019. 

V zmysle čl. 11 bod 1 Štatútu LPEK komisia zasadá podľa potreby. Z uvedeného vyplýva, že 
komisia už nemusí zasadať spravidla jedenkrát do mesiaca najmenej raz za tri mesiace ako 
doposiaľ, ale len podľa potreby. Tento návrh na novelizáciu vzišiel z požiadavky členov LPEK, 
keďže komisia pre plnenie svojich úloh nemusí pravidelne zasadať z nasledujúcich dôvodov:  
 

• Členovia LPEK plnia zadané úlohy, ktoré spadajú do jej pôsobnosti na základe 
elektronickej komunikácie tzn. prostredníctvom e-mailov im je doručená na 
vybavenie konkrétna vec a následne prostredníctvom e-mailu je zadávateľovi zaslané 
písomné vybavenie príslušnej veci.  

•  Členovia LPEK v prípade operatívnej  požiadavky  dokážu uznášaniaschopne 
zasadať bezodkladne  

• V prípade potreby účasti časti členov LPEK na vybratom pracovnom a odbornom 
podujatí (rokovaní) sa určení členovia LPEK opakovane na týchto akciách podľa 
potreby zúčastňujú 

 
LPEK boli roku 2019  predložené na vybavenie nasledujúce veci, ktoré boli riadne i včas 
poverenými členmi LPEK vybavené: 
 



 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Legislatívno-právnej komisie SFZ za rok 
2019. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 10: Schvaľovanie návrhu na využitie systému VAR v jarnej časti súťažného 
ročníka 2019/20 v II. dorasteneckej lige 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. V nadväznosti na predchádzajúce informácie ohľadom 
projektu zavedenia systému VAR pre súťaž Fortuna liga, ktoré boli doteraz pre členov VV SFZ 
poskytnuté, informoval o ďalších nevyhnutných krokoch pre zavedenie tohto systému 
v plánovanom termíne, to znamená od začiatku budúceho súťažného ročníka. 
V súlade s programom vzdelávania rozhodcov nominačnej listiny SFZ pre výkon funkcie VAR 
(Video Asistent Rozhodcu) a AVAR (Asistent Video Asistenta Rozhodcu), v súlade 
s metodikou IAAP stanovenou IFAB a FIFA (skratka z angl. pojmu „Implementation 
Assistance and Approval Programme“ – voľne preložené ako „program pre asistenciu 
a odsúhlasenie implementácie“) je potrebné, aby každý rozhodca určený pre výkon funkcie 
VAR/AVAR absolvoval minimálny počet 4 stretnutí v tzv. „online“ režime, pod čím sa rozumie 
rozhodovanie súťažného stretnutia s využívaním systému VAR s fungujúcou hlasovou 
komunikáciou medzi rozhodcom stretnutia a jeho VAR-om spolu s možnosťou využitia 
revidovania rozhodnutia rozhodcu stretnutia aj za použitia tzv. OFR (skratka z angl. pojmu „On 



Field Review“ – voľne preložené ako rozhodnutie „preskúmané na hracej ploche“, t.j. za 
pomoci monitoru ). 
Pre zabezpečenie potrebného počtu takýchto stretnutí je naplánované využiť všetky súťažné 
stretnutia futbalového klubu MŠK Senec a to ako seniorského družstva, tak aj dorasteneckých 
družstiev vekovej kategórie U19 a U17, ktoré majú hrať svoje stretnutia na hracej ploche 
s umelou trávou v areáli NTC SFZ, ktoré je plne vybavené potrebnou technológiou systému 
VAR. 
V nadväznosti na vyššie uvedené fakty bolo navrhnuté, aby VV SFZ prijal uznesenie 
k využívaniu systému VAR v stretnutiach futbalového klubu MŠK Senec v súťaži II. 
dorastenecká liga – skupina Západ (veková kategória U19 a U17): 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh s využívaním systému VAR pre školiace účely rozhodcov 
nominačnej listiny SFZ v rámci projektu zavedenia tohto systému v mládežníckych 
stretnutiach futbalového klubu MŠK Senec pre jeho domáce stretnutia v súťaži II. DL – 
skupina Západ pre družstvá vekovej kategórie U19 a U17 v areáli NTC SFZ v Senci 
v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovenského pohára žien pre súťažný 
ročník 2019/20 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že finále Slovenského pohára žien pre 
súťažný ročník 2019/20 sa uskutoční dňa 1. mája 2020, t.j. v rovnaký deň ako finále 
Slovenského pohára mužov s dejiskom na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. 
S prihliadnutím na logistiku, ako aj na presun fanúšikov a funkcionárov na uvedené podujatia 
bol predložený návrh na schválenie štadióna Národného tréningového centra v Senci (NTC 
Senec) za dejisko finále Slovenského pohára žien pre súťažný ročník 2019/20.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje Národné tréningové centrum v Senci (NTC Senec) za dejisko finále 
Slovenského pohára žien pre súťažný ročník 2019/20. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 12: Informácia zo zasadnutia Kongresu UEFA konaného dňa 3. marca 2020 
v Amsterdame 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o záveroch z Kongresu UEFA konaného 
dňa 3. marca 2020 v Amsterdame: 

- Otvorenie kongresu A. Čeferinom, Ministrom zdravotníctva Holandska a G. 
Infantinom, 

- Schvaľovanie finančnej správy a správy audítora za finančný rok 2018/19, 
- Schválenie rozpočtu na finančný rok 2020/21, 
- Schválenie externého audítora na finančný rok 2019/20 – Ernst&Young, 
- Voľba člena VV UEFA na jednoročné obdobie – schválený  R. Koch / Nemecko/, 
- Voľba člena UEFA do FIFA výboru na 3. ročné obdobie – schválený Noël Le Graët  

/ Francúzsko/, 
- Informácia administratívy UEFA / M. Kallen/ ohľadom prípravy EURO 2020 – všetky 

štadióny plne dokončené a funkčné, mediálne práva predané do 180 krajín, 
- Informácia o činnosti nadácie UEFA Foundation – od r. 2015 zrealizovaných 246 

projektov v 100 krajinách sveta – zamerané na pomoc a zlepšenie života detí,  
- Kongres FIFA / 5.6.2020 Addis Abeba, Etiópia/ - stretnutie členov UEFA dohodnuté 

na 4.6. – konkrétna informácia o bodoch stretnutia bude zaslaná v krátkom čase, 
- Informácia o ďalšom kongrese UEFA – 2.3. 2021 v Minsku / Bielorusko/. 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia Kongresu UEFA konaného dňa 3. 
marca 2020 v Amsterdame. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 13: Informácia zo stretnutia prezidentov a predsedov národných športových 
zväzov konaného dňa 26. februára 2020 v Bratislave 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že témou pracovného stretnutia najvyšších 
predstaviteľov Slovenského olympijského a športového výboru boli kľúčové aktuálne otázky 
športového hnutia na Slovensku. Pracovné stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi slovenských 
športových zväzov zvolal prezident SOŠV Anton Siekel a štátny tajomník MŠVVŠ SR pre 
šport Jozefa Gönci. 
Na stretnutí zhrnuli obdobie ostatných dvoch rokov ako veľmi úspešné pre šport, predovšetkým 
kvôli transformácii SOV na SOŠV ako strešnú organizáciu slovenského športu, zriadení 
funkcie štátneho tajomníka pre šport a zriadení Fondu na podporu športu, rovnako tak prijatie 
zákona o rente pre úspešných športových reprezentantov a ďalšie aktivity. 
Štátny tajomník a prezident SOŠV zdôraznil potrebu prípravy koncepcie rozvoja športu na roky 
2020 – 2030 ako strategického dokumentu, ktorý by mala schváliť vláda. Súčasťou koncepcie 
by mali byť aj návrhy na zmeny legislatívy a na spôsoby financovania jednotlivých oblastí. Na 
príprave koncepcie okrem ministerstva a športových spolkov musia aktívne spolupracovať aj 
samosprávy. 



Štátny tajomník zdôraznil, že na rozdiel od predošlých dvoch sedemročných rozpočtových 
období v rámci Európskej únie je potrebné zabojovať o využitie eurofondov na športové 
projekty. Informoval, že na rozpočtové obdobie rokov 2021 – 2027 je pripravený projekt na 
čerpanie celkovej sumy 585 miliónov eur, ktoré by mali byť použité na vzdelávanie, zdravie a 
rozvoj pohybových aktivít našich detí a mládeže, v rámci toho aj na dobudovanie športovej 
infraštruktúry najmä na základných a stredných školách. Žiadne peniaze z tohto projektu 
nemôžu byť použité na vrcholový šport. 
V diskusii niektorí predstavitelia zväzov tzv. menších športov prezentovali nespokojnosť 
s aktuálnou situáciou, najmä pokiaľ ide o administratívne nároky Zákona o športe voči zväzom 
(vzhľadom na veľmi nízky rozpočet a minimálne personálne obsadenie, prípadne pôsobenie len 
v pozícii dobrovoľníkov, ich neraz nedokážu plniť), minimálny záujem médií o mnohé tieto 
športy, ako aj o neobjektívny vzorec na delenie štátnych dotácií pre národné športové zväzy. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutia prezidentov a predsedov národných 
športových zväzov konaného dňa 26. februára 2020 v Bratislave. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 14: Informácia zo zasadnutia Správnej rady 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 v období od prvého zasadnutia 
správnej rady dňa 16.12.2019 s cieľom zabezpečiť všetky zákonné a administratívne úkony 
nevyhnutné na zriadenie Fondu ako právnickej osoby a potrebné na zabezpečenie jeho riadneho 
fungovania. 
 
V rámci uvedeného boli vykonané nasledovné úkony: 
a) po odovzdaní menovacieho dekrétu bolo fondu dňa 17.12.2019 vybavené sídlo na 
Stromovej 9 v Bratislave, 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), 
b) dňa 18.12.2019 bolo Štatistickým úradom SR vydané Osvedčenie o registrácii 
subjektu zo zdrojového registra (pridelené IČO), 
c) dňa 18.12.2019 po pridelení IČO bola podaná žiadosť o pripojenie klienta do Štátnej 
pokladnice, 
d) na zriadenie bankového účtu v Štátnej pokladnici sa vyžadoval súhlas MF SR, ktorý 
bol aj napriek predvianočnému obdobiu 23.12.2019 vybavený expresne a doručený 
Štátnej pokladnici a 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, 
e) bola zabezpečená registrácia v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach a na 
daňovom úrade. (vyžadovalo sa IČO), 
f) pripravili sa návrhy pracovnoprávnych zmlúv pre členov správnej a dozornej rady 



Fondu, 
g) za Fond boli podané žiadosti o vyplatenie príspevkov z rozpočtu Ministerstva, 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sú súčasťou rozpočtu Fondu podľa 
zákona. 
 
Správna rada Fondu na podporu športu svojim uznesením zriadila odbornú komisiu pre: 
1. Šport mládeže a šport pre všetkých, 
2. Vrcholový šport, 
3. Športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, 
4. Šport zdravotne znevýhodnených, 
5. Infraštruktúru, 
6. Financovanie športu 
 
V rámci legislatívnej činnosti Správna rada schválila: 

- Štatút Fondu na podporu športu, 
- Rokovací poriadok, 
- Smernica o cestovných náhradách. 

 
Celkovo sa má pripraviť cez 30 smerníc pre riadny chod fondu. Na najbližšom zasadnutí by 
sa mal schvaľovať návrh rozpočtu a organizačná štruktúra fondu. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady 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 15: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiacov január a február 2020 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o odohraných zápasoch reprezentačných 
družstiev za obdobie mesiacov január a február: 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev 
SR za obdobie mesiacov január a február 2020. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 16: Diskusia 
Bez diskusných príspevkov. 
 
Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 10. marca 2020 v Bratislave: 

Uznesenie č. 44/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 45/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh, podľa ktorého sa kvalifikačné barážové stretnutie o postup na ME 
2020 medzi Slovenskom a Írskom uskutoční bez prítomnosti divákov.  

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 46/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave týkajúcom sa organizovania 
verejných športových podujatí súvisiacich s hrozbou výskytu vírusu COVID-19. 

2) VV SFZ poveruje generálneho sekretára na zaslaním listu hlavnému hygienikovi SR so 
žiadosťou o záväzné stanovisko ohľadom podujatí a vyhodnotenia rizík s nimi 
spojenými, ktoré organizuje SFZ. 

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 47/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného 
a prestupového poriadku SFZ (príloha č. 3 týkajúca sa futsalu) na aprílové zasadnutie. 

2) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi zaradiť návrh na zmenu a doplnenie 
Registračného a prestupového poriadku SFZ do pripomienkového konania v zmysle 
legislatívnych pravidiel SFZ. 

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 48/20 VV SFZ:  



VV SFZ schvaľuje návrh žiadostí o zmenu účelu použitia príspevku v rámci realizácie projektu 
podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 49/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave projektu výmeny povrchov na 
ihriskách s umelou trávou v rámci investičného programu UEFA HatTrick V. 

2) VV SFZ  schvaľuje parametre ihriska s umelou trávou, ktoré bude môcť byť 
financované z projektu UEFA HatTrick V. 

3) VV SFZ schvaľuje 10 účastníkov projektu výmeny umelej trávy na ihriskách s umelou 
trávou v rámci investičného programu UEFA HatTrick V:  

i) za BFZ – ŠK SLOVAN Bratislava 
j) za ZsFZ – FK ISKRA Nováky, MFK Skalica, SŠZ Mesta Galanta 
k) za SsFZ – MŠK Námestovo, ATTACK Vrútky, MŠK Novohrad Lučenec 
l) za VsFZ – PARTIZÁN Bardejov, STEZ Spišská Nová Ves, Mesto Stropkov.  
 
4) VV SFZ odporúča predsedom regionálnych futbalových zväzov zaslať administratíve 

SFZ zoznam potenciálnych náhradníkov v realizácii projektu, ktorí sa môžu stať 
v prípade nemožnosti realizácie projektu zo strany niektorého subjektu na základe 
rozhodnutia VV SFZ účastníkom projektu.   

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 50/20 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2019. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 51/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Legislatívno-právnej komisie SFZ za rok 2019. 

 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 52/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh s využívaním systému VAR pre školiace účely rozhodcov nominačnej 
listiny SFZ v rámci projektu zavedenia tohto systému v mládežníckych stretnutiach 
futbalového klubu MŠK Senec pre jeho domáce stretnutia v súťaži II. DL – skupina Západ pre 
družstvá vekovej kategórie U19 a U17 v areáli NTC SFZ v Senci v jarnej časti súťažného 
ročníka 2019/2020. 




