
Zápisnica č. 05/20 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 19. júna 2020 v Bratislave 

  

Prítomní:  Ján Kováčik – prezident SFZ 

 Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK 

 Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK 

 Ladislav Gádoši – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda ZsFZ 

 Juraj Jánošík – zástupca amatérskeho futbalu, predseda BFZ 

 Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

 Dušan Radolský – zástupca trénerov 

 Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

 Tomáš Medveď – zástupca hráčov 

 

Videokonferencia: Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ 

 

Ospravedlnení: Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ 

 Petr Kašpar – zástupca ÚLK 

 Tibor Végh - zástupca ÚLK 

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

 

Prizvaní: Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ  

Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

 Jaroslav Rybánsky – poradca pre Legislatívno-právne otázky 

 

Program: 

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Schvaľovanie návrhu na dočasnú úpravu súťaže mládežníckych súťaží 

riadených SFZ, RFZ a ObFZ na súťažný ročník 2020/2021 v dôsledku 
pandémie koronavírusu COVID19 a schvaľovanie odporúčania pre 
delegátov Konferencie SFZ na reorganizáciu II. dorasteneckej ligy  

3. Schvaľovanie návrhu nových riadnych členov SFZ 
4. Diskusia  

 
 
 



K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh programu a dal o ňom 
hlasovať. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 2: Schvaľovanie návrhu na dočasnú úpravu súťaže mládežníckych súťaží 

riadených SFZ, RFZ a ObFZ na súťažný ročník 2020/2021 v dôsledku pandémie 

koronavírusu COVID19 a schvaľovanie odporúčania pre delegátov Konferencie SFZ na 

reorganizáciu II. dorasteneckej ligy  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že dňa 2. júna 2020 VV SFZ na svojom 
riadnom zasadnutí prijal uznesenie č. 62/20 VV SFZ v znení: 
 
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.  
 

Dôvodom prijatého uznesenia bol vznik mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-
19 a rozhodnutím príslušných orgánov SFZ, RFZ a ObFZ o predčasnom ukončení súťaží 
mládeže súťažného ročníka 2019/2020. Družstvám umiestneným na postupovom mieste bolo 
znemožnené dosiahnutie maximálneho športového cieľa, ktorým je zaradenie do vyššej súťaže. 
Preto bolo navrhnuté takýmto mimoriadnym spôsobom umožniť účasť družstiev vo vyššej 
súťaži. 
Rozhodnutiu členov VV SFZ však má predchádzať predložené stanovisko Technického úseku 
SFZ o  analýze dopadov v rámci zaradenia družstiev mládeže do vyššej súťaže v súťažnom 
ročníku 2020/2021 v zmysle vyššie uvedeného uznesenia.  
 
Predloženým materiálom Technického úseku SFZ sa navrhujú možnosti obsadenia 1. DL, 1. 
LŽ a 2. DL iba na súťažný ročník 2020/2021. V tejto súvislosti navrhuje Technický úsek SFZ 
nenavýšiť finančné krytie v rámci uvedených súťaží pre kluby, ktoré budú týmto rozhodnutím 



VV SFZ do súťaže doplnené. Aj keď sa jedná o dočasné opatrenie na jeden súťažný ročník, pre 
vylúčenie akýchkoľvek pochybností, pri aplikácii čl.14 Stanov SFZ sa stanovuje možnosť pre 
VV SFZ rozhodovať v prípade nepredvídanej udalosti a vyššej moci, čo v tejto súvislosti 
pandémia koronavírusu nepochybne je.  

 
Je potrebné zdôrazniť, že sa jedná o opatrenie iba na súťažný ročník 2020/2021 (teda 
rozhodnutie iba na jeden konkrétny súťažný ročník a nie rozhodnutie trvalé), kde sa stanovujú 
súťažné podmienky pre družstvá tak, aby bolo zachované športové kritérium. V tejto súvislosti 
sa v prípade zostupu družstiev ponúka možnosť sprísnenia stavu mládežníckych súťaží na 
súťažný ročník 2021/2022 rozhodnutím konferencie SFZ o zúžení počtu družstiev v súťaži 1. 
DL na 10. 
 
Na základe uvedeného prezident SFZ požiadal, aby členovia VV SFZ odporučili delegátom 
najbližšej konferencie SFZ schváliť počet účastníkov 1. DL od súťažného ročníka 2021/2022 
na 10 družstiev a odporučili delegátom najbližšej konferencie SFZ schváliť reorganizáciu 2.DL 
od súťažného ročníka 2021/2022 na celoštátnu 16 člennú súťaž. 

 
Zároveň bol predložený návrh, aby v záujme zachovania športových kritérií bolo odporučené 
RFZ a ObFZ rozšíriť počet družstiev mládežníckych súťažiach riadených príslušnými RFZ 
a ObFZ. 
 

Analýza dopadu prerokovaného návrhu VV SFZ zo dňa 2.6.2020 na obsadenie mládežníckych 

súťaží a na mládežnícky futbal v súťažnom ročníku 2020/2021 od Technického úseku SFZ 

 

Návrh na VV SFZ 

SFZ navrhuje VV SFZ: 
1. Prerokovať návrh 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. 

2. 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. 

 
Komuniké 

- VV SFZ vzal na vedomie návrh o možnosti zaradenia družstiev mládeže do vyššej súťaže 
v súťažnom ročníku 2020/2021, v tejto súvislosti uložil povinnosť riaditeľovi Technického 
úseku SFZ, aby k prerokovanému návrhu predložil analýzu dopadov. 

 
Na základe uznesenia VV SFZ a horeuvedených predpisov je dopad na obsadenie mládežníckych 

súťaží a na mládežnícky futbal v súťažnom ročníku 2020/2021 nasledovný: 

 
Obsadenie 1. DL: 

 

13 účastníkov (pôvodné obsadenie + futbalový klub FC Košice – 1.miesto sk. východ) 
 



Zdôvodnenie: 

V skupine východ sú v uzavretej tabuľke (pri nedohranej súťaži) na 1. mieste FC Košice so 
štvorbodovým náskokom pred 1. FC Tatran Prešov. V skupine západ je na 1. mieste KFC Komárno 
s rovnakým bodovým ziskom ako FK Dubnica nad Váhom (pričom poradia určuje súťažný poriadok, 
podľa čl. 18 ods. 1 a 2 a čl. 19 ods. 3). Pri určení zostupujúceho a postupujúceho sa berie do úvahy 
vzájomný zápas a keďže odohrali tieto FK len jeden s nerozhodným výsledkom 1:1, postupuje sa podľa 
čl. 19, ods. 3, kde je prvé kritérium vyšší gólový rozdiel zo všetkých stretnutí a ten má KFC Komárno 
o jeden gól lepšie ako FK Dubnica nad Váhom. V tomto prípade na základe horeuvedených predpisov 
sa za postupujúceho z 2. LSD považuje FC Košice, pričom musí ešte podstúpiť skrátené licenčné 
konanie o získanie licencie FA. Vzhľadom ku schválenému rozpočtu zároveň licenciu FA v ochrannej 
lehote stráca 1. FC Tatran Prešov a dotácia sa v prípade splnenia licenčných podmienok presúva na FC 
Košice. 
 
Obsadenie 1.LŽ: 

 

Skupina západ: 18 účastníkov (pôvodné obsadenie + FK Rača Bratislava – 6.miesto v lige a KFC 

Komárno – 5.miesto v lige) 
 

Zdôvodnenie: 

V 2.LSŽ riadenej BFZ je na prvom mieste MŠK Senec, avšak v aktuálnom súťažnom ročníku nie je 
držiteľom licencie Čakateľa. S licenciou Čakateľa pôsobí v 2. LSŽ (BFZ) ŠK Žolík Malacky, ktorý 
nespĺňa ale požiadavku na umiestnenie (do 8. miesta, aktuálne 12. miesto) a FK Rača Bratislava 
(aktuálne 6. miesto – spĺňa podmienku na umiestnenie do 8. miesta). V 2.LSŽ (ZsFZ) je na prvom mieste 
MŠK Považská Bystrica, avšak v aktuálnom súťažnom ročníku nie je držiteľom licencie Čakateľa. 
S licenciou Čakateľa pôsobia v 2. LSŽ (ZsFZ) FKM Nové Zámky, ktoré nespĺňajú ale požiadavku na 
umiestnenie (do 8. miesta, aktuálne 11. miesto) a KFC Komárno (aktuálne 5. miesto – spĺňa podmienku 
na umiestnenie do 8. miesta). 
 
Skupina stred: 12 účastníkov (pôvodné obsadenie bez Akadémie Juventus Žilina – nezískal licenciu 
ÚTM a so zaradením ŠK Novohrad Lučenec – 1.miesto v lige, ktorý splnil požiadavky na udelenie 
licencie ÚTM) 
 
Zdôvodnenie: 

V 2.LSŽ riadenej SsFZ je na prvom mieste v skupine sever MŠK Kysucké Nové Mesto, avšak 
v aktuálnom súťažnom ročníku nie je držiteľom licencie Čakateľa. S licenciou Čakateľa pôsobí v 2. 
LSŽ (SsFZ – skupina sever) FK Čadca, ktorý nespĺňa ale požiadavku na umiestnenie (do 8. miesta, 
aktuálne 10. miesto a nebola mu udelená licencia mládeže SFZ – Čakateľ). V 2.LSŽ riadenej SsFZ je 
na prvom mieste v skupine juh ŠK Novohrad Lučenec, ktorý zároveň splnil podmienky licenčného 
systému mládeže SFZ na udelenie licencie ÚTM. 
 
Skupina východ: 13 účastníkov (pôvodné obsadenie + ŠK Odeva Lipany – 1.miesto v lige) 
 
Zdôvodnenie: 

V 2.LSŽ riadenej VsFZ je na prvom mieste v skupine A FK Galaktik, avšak v aktuálnom súťažnom 
ročníku nie je držiteľom licencie Čakateľa. V 2.LSŽ riadenej VsFZ je na prvom mieste v skupine B TJ 
Sokol Ľubotice avšak v aktuálnom súťažnom ročníku nie je držiteľom licencie Čakateľa. S licenciou 
Čakateľa pôsobí v 2. LSŽ (VsFZ – skupina B) FAMT Prešov, ktorý nespĺňa ale požiadavku na 
umiestnenie (do 2. miesta, aktuálne 6. miesto). V 2.LSŽ riadenej VsFZ je na prvom mieste v skupine 



C ŠK Odeva Lipany, ktorý má zároveň licenciu Čakateľa a spĺňa tak podmienky na účasť v 1. LSŽ. 
V 2.LSŽ riadenej VsFZ je na prvom mieste v skupine D FAM Poprad, avšak v aktuálnom súťažnom 
ročníku nie je držiteľom licencie Čakateľa. 
 
Obsadenie 2. DL: 

 

Skupina západ: 17 účastníkov (pôvodné obsadenie + ŠK Bernolákovo - BFZ a FK Krakovany – 

ZsFZ) 
 
Zdôvodnenie: 

Do 1. DL nepostupuje žiadny FK. V 3. DL (ZsFZ) sú na prvom mieste FK Krakovany s dvojbodovým 
náskokom pred FC Baník Prievidza a FC Slovan Galanta. V 3. DL (BFZ) je na prvom mieste ŠK 
Bernolákovo s trojbodovým náskokom pred ŠK Žolík Malacky a PŠC Pezinok. 
 
Skupina východ: 17 účastníkov (pôvodné obsadenie bez FC Košice + FK Brezno - SsFZ a MŠK 

Tesla Stropkov – VsFZ) 

 
Zdôvodnenie: 

Do 1. DL postupujú FC Košice. V 3. DL (VsFZ) je na prvom mieste MŠK Tesla Stropkov so 
štvorbodovým náskokom pred Slavojom Trebišov. V 3. DL (SsFZ) je na prvom mieste FK Brezno 
s rovnakým počtom bodov ako MŠK Novohrad Lučenec (pričom poradia určuje súťažný poriadok, 
podľa čl. 18 ods. 1 a 2 a čl. 19 ods. 3). Pri určení zostupujúceho a postupujúceho sa berie do úvahy 
vzájomný zápas a keďže odohrali tieto FK len jeden s výsledkom 4:0 v prospech FK Brezno, 
postupujúcim je FK Brezno. Aj v prípade, ak sa postupuje sa podľa čl. 19, ods. 3, kde je prvé kritérium 
vyšší gólový rozdiel zo všetkých stretnutí a ten má FK Brezno o jeden gól lepšie ako MŠK Novohrad 
Lučenec. 
 
Počet zostupujúcich a postupujúcich v súťažiach mládeže v súťažnom ročníku 2020/2021 

 

1.DL: zostup 2 FK, postup 1 FK 
2.DL západ: zostup 3 FK, postup 2 FK (1 FK – BFZ, 1 FK – ZsFZ) 
2.DL východ: zostup 3 FK, postup 2 FK (1 FK – SsFZ, 1 FK – VsFZ) 
 
Pozn.: Počet zostupujúcich z 2. DL môže byť v obidvoch skupinách vyšší, podľa zostupujúcich FK z 1. 
DL. Zároveň je potrebné prihliadnuť aj na schválenú geografickú líniu, ktorá má schválenú platnosť od 
súťažného ročníka 2021/2022 a zaradenie do jednotlivých skupín bude odlišné, ako je v súčasnosti. 
 
Rovnaký princíp v zmysle zaradenia mládežníckych družstiev do súťaží by mal byť zachovaný aj 

na úrovni riadenia súťaží RFZ a ObFZ. 

 
Vzhľadom na schválenú koncepciu rozvoja mládežníckeho futbalu, strategický plán 

a financovanie, ktoré bolo VV SFZ schválené až do súťažného ročníka 2024/2025 bude potrebné 

prehodnotiť aktuálne fungujúci licenčný systém mládeže, jeho nadväznosť na riadenie 

a organizáciu mládežníckych súťaží a finančné krytie. 

 

Finančné krytie v sezóne 2020/2021 bude v zmysle platného licenčného systému navýšené 

o 185.000 eur: 

Z ÚTM na Akadémiu – 1 klub: navýšenie rozpočtu + 65.000e 



FC Košice  
 

Z Čakateľ na ÚTM – 4 kluby: navýšenie rozpočtu + 120.000e 

FK Rača Bratislava 
KFC Komárno 
ŠK Novohrad Lučenec 
ŠK Odeva Lipany 
 

Technický úsek SFZ neodporúča navýšiť financovanie týchto klubov v nasledujúcej sezóne. 

Poznámka: 

Pri analýze vychádzal Technický úsek SFZ z nižšie uvedených legislatívnych predpisov, 
platných pre sezónu 2019/2020: 
 

Súťažný poriadok 

Článok 3: Obmedzenia vo vzťahu k zmene pravidiel súťaže a zmene organizácie súťaží 

(1) Tento poriadok a pravidlá súťaže ustanovené v ňom a v rozpise súťaže nie je 

možné meniť s účinnosťou v priebehu súťaže, a je ich možné meniť len 

s účinnosťou od začiatku súťažného ročníka; to neplatí pre prípad, že zo súťaže 
zostupuje iba jedno družstvo podľa druhej vety čl. 12 ods. 4. (Čl. 12, odsek 4: Vylúčené 
družstvo, alebo družstvo, ktoré je odhlásené v priebehu súťaže, sa považuje za družstvo 
zostupujúce z danej súťaže. Ak zo súťaže dotknutej vylúčením alebo odhlásením 
družstva zostupuje iba jedno družstvo, môže riadiaci orgán súťaže aj v priebehu 
súťažného ročníka s ohľadom na zachovanie integrity súťaže upraviť spôsob zostupu 
a postupu zavedením baráže alebo kvalifikačného stretnutia družstva umiestneného 
v tabuľke tejto súťaže na poslednom mieste s družstvom, ktoré je v tabuľke súťaže o 
jednu úroveň nižšie umiestnené na druhom mieste.) 

(2) Zásadná zmena v organizácii súťaží (reorganizácia) je možné schváliť najneskôr do 
začiatku súťažného ročníka, ktorý predchádza súťažnému ročníku, v ktorom má 
zásadná zmena v organizácii súťaží nadobudnúť účinnosť. 

 

Článok 7: Zásady organizácie a riadenia súťaží 

(1) Dlhodobá majstrovská/ligová súťaž sa riadi týmto poriadkom a rozpisom súťaže. 

Rozpis súťaže musí byť v súlade s týmto poriadkom. V prípade rozporu medzi 
ustanovením tohto poriadku a ustanovením rozpisu súťaže má prednosť ustanovenie 
tohto poriadku. 

 

Článok 10: Reorganizácia a úprava súťaží 

(1) Reorganizáciou súťaže a úpravou súťaže sa rozumejú zmeny súťaže upravené 

osobitným predpisom (Čl. 2 písm. t) a u) stanov SFZ) 

 
Čl. 2, písm. t) reorganizácia súťaže – významná zmena štruktúry majstrovských súťaží, 
ktorá sa týka zmeny: 1. usporiadania a počtu súťaží na jednotlivých alebo viacerých 
stupňoch riadenia majstrovských súťaží a ich rozdelenia do jednotlivých územných 
oblastí pri dodržaní administratívneho členenia Slovenskej republiky, alebo 2. počtu 
družstiev v majstrovskej súťaži, ktorá nie je úpravou súťaže podľa čl. 2, písm. u) 



Čl. 2, písm. u) úprava súťaže – zmena súťaže týkajúca sa zmeny: 1. hracieho modelu 
súťaže bez vplyvu na úpravu počtu družstiev v súťaži, 2. počtu družstiev v súťaži 
v prípade, ak sa neprihlási stanovený počet družstiev do súťaže, 3. počtu postupujúcich 
a zostupujúcich družstiev bez vplyvu na úpravu počtu družstiev v súťaži. 

 
Článok 14: Postupujúce družstvo 

(1) Víťaz súťaže postupuje priamo do vyššej súťaže, ak nejde o víťaza najvyššej súťaže. 
Víťaz súťaže je zároveň pri postupe do vyššej súťaže povinný splniť ďalšie podmienky 
pre zaradenie do súťaže ustanovené týmto poriadkom, rozpisom súťaže a prihláškou do 
súťaže. 

(2) Ak víťaz súťaže nespĺňa podmienky pre účasť vo vyššej súťaži podľa čl. 38, do 
vyššej súťaže môže priamo postúpiť družstvo umiestnené na druhom mieste v tabuľke 
po skončení súťaže, ak toto družstvo spĺňa podmienky pre účasť vo vyššej súťaži. 

 
Článok 27: Súťaže mládeže 

(1) Na organizovanie a riadenia majstrovských súťaží mládeže platí tento poriadok 

a osobitný predpis (napr. Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ), ak nie je 
v tomto poriadku ustanovené inak. 

(5) Ak nie je možné pri určení postupujúceho a zostupujúceho družstva v súťažiach 

mládeže postupovať podľa tohto poriadku (napr. dvojičky družstiev), pravidlá pre 
postup a zostup je možné upraviť v rozpise súťaže alebo osobitnom predpise (napr. 

Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ). 

 

 

Rozpis súťaží 2019/2020 

19. Postup a zostup 

B. Mládežnícke súťaže 

Všetky FK, pôsobiace v najvyšších žiackych a dorasteneckých súťažiach, musia 

podstúpiť licenčné konanie a získať licenciu mládeže SFZ. Do licenčného konania nie je 
možné prihlásiť sa po stanovenom termíne. Licencia mládeže SFZ je neprevoditeľná. Je viazaná 
priamo na držiteľa, ktorému bola na príslušné obdobie POLK pridelená. 
Do licenčného konania mládeže SFZ sa môžu prihlásiť všetky FK, pôsobiace v 1. LSD, 2. LSD, 
1. LSŽ a 2. LSŽ, pričom na potvrdenie licencie mládeže na ďalší súťažný ročník je potrebné 
splniť športové kritérium, byť účastníkom I. LSD, 1. LSŽ, alebo zvíťaziť v príslušnej skupine 
2. LSD, alebo 2. LSŽ a mať zároveň licenciu Čakateľa. Z iného umiestnenia na konci súťažného 
ročníka nevzniká právny nárok na účasť v kvalifikačnom stretnutí, alebo priamy postup do 
najvyššej súťaže. 
 
DORAST 

1.LSD a 1.LMD (súťaž FK s licenciou FA) 

Podmienka účasti: Splnenie športových a licenčných kritérií (umiestnenie v 1. LSD, prípadne 
2. LSD a splnenie podmienok licenčného systému mládeže SFZ). 
Postup: Do 1. LSD môže postúpiť len celkový víťaz 2. LSD v prípade, ak splní podmienky 
licenčného systému mládeže SFZ. Pri postupe sa berie do úvahy len umiestnenie družstva SD, 



pričom družstvo MD sa musí umiestniť do 5. miesta. O celkového víťaza 2. LSD môžu hrať 
len FK, ktoré splnili podmienky licenčného systému mládeže SFZ a vyhrali svoju skupinu 2. 
LSD. 
Všetky FK, ktoré majú záujem pôsobiť v najvyšších dorasteneckých súťažiach aj 

v súťažnom ročníku 2020/2021, musia podstúpiť licenčné konanie mládeže a pre získanie 

licencie FA musí byť futbalový klub minimálne držiteľom licencie ÚTM (účastník 1. LŽ). 

 

ŽIACI 

1.LSŽ a 1. LMŽ (súťaž FK s licenciou FA, licenciou ÚTM). 

Podmienka účasti: FK s licenciou FA a ÚTM majú účasť zabezpečenú automaticky vo svojich 
regiónoch na základe licenčných kritérií a športového kritéria – umiestnenie v súťaži. 
V prípade, ak FK neplnia podmienky licenčného systému mládeže SFZ, môžu byť zo súťaže 
vylúčené a na ich miesto môžu byť zaradené najlepšie FK, ktoré splnili podmienky na účasť 
v 1.LSŽ (športové a licenčné kritériá). 
Postup a zostup: Súťaž má od súťažného ročníka 2017/2018 na obdobie troch súťažných 
ročníkov nemenné zloženie (nezostupuje sa z nej).  
Po ukončení súťažného ročníka 2019/2020 bude súťaž na ďalšie tri súťažné ročníky nanovo 
obsadená na základe licenčných podmienok a odporúčania príslušného RFZ. Zo súťaže 
nezostupuje FK na základe športového kritéria. 
 
Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ (licencia FA, ÚTM a Čakateľa) 

Článok 4: Žiadateľ o licenciu mládeže SFZ 

(1) Žiadateľom o udelenie licencie FA môže byť FK, ktorý podá prihlášku o zaradenie 
do licenčného konania o udelenie licencie mládeže SFZ, jeho družstvo je účastníkom 
1.ligy alebo 2.ligy (prvá a druhá najvyššia slovenská súťaž mužov na Slovensku), 
v príslušnom súťažnom ročníku je držiteľom licencie FA, alebo ÚTM a ktorého 
družstvo staršieho dorastu zároveň štartuje  v: 
a) 1.lige staršieho dorastu, alebo, 

b) 2.lige staršieho dorastu, ak sa toto družstvo v príslušnom súťažnom ročníku 

2.LSD umiestni na postupovom mieste do 1.LSD (víťaz 2.LSD) 

(2) Žiadateľom o udelenie ÚTM môže byť FK, ktorý podá prihlášku o zaradenie do 
licenčného konania o udelenie licencie mládeže SFZ, odporučí ho príslušný RFZ 
a ktorého družstvo starších žiakov štartuje v príslušnom súťažnom ročníku: 
(a) 1.LSŽ, alebo 

(b) 2. LSŽ, je držiteľom licencie Čakateľa a odporučí ho príslušný RFZ. 

(3) Žiadateľom o udelenie licencie Čakateľa môže byť FK, ktorý podá prihlášku 
o zaradenie do licenčného konania o udelenie licencie mládeže SFZ, odporučí ho 
príslušný RFZ a ktorého družstvo starších žiakov štartuje v príslušnom súťažnom 
ročníku: 
(a) 2. LSŽ s umiestnením do 8. miesta pri jednej skupine 2. LSŽ v príslušnom 

regióne, alebo 

(b) 2. LSŽ s umiestnením do 4. miesta v jednej zo skupín pri dvoch skupinách 2. 

LSŽ v príslušnom regióne, alebo, 



(c) 2. LSŽ s umiestnením do 3. miesta v jednej zo skupín pri troch skupinách 2. 

LSŽ v príslušnom regióne, alebo, 

(d) 2. LSŽ s umiestnením do 2. miesta v jednej zo skupín pri štyroch skupinách 2. 

LSŽ v príslušnom regióne. 

(4) Udelenie licencie FA je podmienkou účasti FK v prvej dorasteneckej lige. Udelenie 

licencie ÚTM je podmienkou účasti v 1. žiackej lige. 

 

V rámci diskusie k tomuto bodu vystúpili viacerí členovia VV SFZ, za tých, ktorí sa 
nestotožnili s predkladaným návrhom boli rôzne dôvody: 

Dušan Radolský: 

Považoval návrh dvoch postupujúcich v tejto sezóne a v nasledujúcej sezóne 5 zostupujúcich 
za nie príliš optimálny z hľadiska športového, nakoľko v ďalšom ročníku bude zostupovať až 
tretina družstiev. 

Peter Sepeši: 

Vyjadril názor, že v návrhu vidí aj legislatívno-právny problém, nakoľko predkladaný návrh je 
otázkou legislatívneho výkladu, či ide o dočasnú úpravu súťaže alebo reorganizáciu súťaže. 
V druhom prípade by mala rozhodnúť Konferencia SFZ, do ktorej právomoci reorganizácia 
súťaží v zmysle Stanov SFZ patrí. 

Viliam Ondrejka: 

Argumentoval, že v prípade, že by VV SFZ urobil takéto rozhodnutie o dočasnej úprave súťaží, 
mohlo by ísť o precedens s nepriaznivými následkami do budúcnosti. 

Členovia VV SFZ hlasovali na základe diskusie k predloženému materiálu o 3 samostatných 
uzneseniach: 

 
1) VV SFZ schvaľuje návrh na dočasnú úpravu súťaže mládežníckych súťaží 

riadených SFZ na súťažný ročník 2020/2021 v dôsledku pandémie koronavírusu 

COVID19 v zmysle stanoviska a analýzy Technického úseku SFZ. 

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 7 

Proti – 1 (V. Ondrejka) 

Zdržali sa hlasovania – 2 (D. Radolský, P. Sepeši) 

Návrh uznesenia nebol schválený. 

 

2) VV SFZ odporúča riadiacim orgánom RFZ a ObFZ schváliť návrh na dočasnú 



úpravu súťaže mládežníckych súťaží riadených RFZ a ObFZ na súťažný ročník 

2020/2021 v dôsledku pandémie koronavírusu COVID19. 

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 9 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 1 (P. Sepeši) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

3) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť reorganizáciu II. 

dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2021/2022 na celoštátnu 16 člennú 

súťaž. 

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 9 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 1 (R. Havrilla) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

K bodu 3: Schvaľovanie návrhu na prijatie riadneho člena 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: 
 
Oranjes Zvolen (občianske združenie, Obl.FZ Zvolen) 
OŠK Slovan Kostolné (občianske združenie, Obl.FZ Trenčín) 
Telovýchovná jednota Mliečno – Tejfalusi Torna Egylet (občianske združenie, Obl.FZ 
Dunajská Streda 
Sokol FC Chocholná - Večice (občianske združenie, Obl.FZ Trenčín) 
Obecný futbalový klub Urmince (občianske združenie, Obl.FZ Topoľčany) 
Lokomotíva Košice KDF (občianske združenie, Obl.FZ Košice - mesto) 
TJ TISA Trakany (občianske združenie, Obl.FZ Trebišov) 
TJ v Kapušianskych Kľačanoch (občianske združenie, Obl.FZ Michalovce) 
Horné Ozorovce (občianske združenie, Obl.FZ Prievidza) 
Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca (záujmové združenie právnických osôb, 
Obl.FZ Trnava) 
Športový klub Slovan Solivar (občianske združenie, Obl.FZ Prešov) 
SPORTACADEMY Hlohovec (občianske združenie, Obl.FZ Trnava) 
 



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 Oranjes Zvolen, OŠK Slovan Telovýchovná jednota Mliečno – 

Tejfalusi Torna Egylet, Sokol FC Chocholná – Večice, Obecný futbalový klub Urmince,  
Lokomotíva Košice KDF, TJ TISA Trakany, TJ v Kapušianskych Kľačanoch, Horné 

Ozorovce, Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca, Športový klub Slovan Solivar,  
SPORTACADEMY Hlohovec schvaľuje za riadnych členov SFZ. 

 

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

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 4: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

 

Uznesenia prijaté na mimoriadnom zasadnutí VV SFZ dňa 19. júna 2020 

v Bratislave: 

 

Uznesenie č. 75/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 76/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ neschvaľuje návrh na dočasnú úpravu súťaže mládežníckych súťaží riadených 
SFZ na súťažný ročník 2020/2021 v dôsledku pandémie koronavírusu COVID19 v 
zmysle stanoviska a analýzy Technického úseku SFZ.  

2) VV SFZ odporúča riadiacim orgánom RFZ a ObFZ schváliť návrh na dočasnú úpravu 




