
Zápisnica č. 08/20 z online zasadnutia VV SFZ konaného dňa 20. októbra 2020  

  

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 

 Juraj Jánošík – zástupca amatérskeho futbalu, predseda BFZ 

 Ladislav Gádoši – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda ZsFZ 

 Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ 

 Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

 Dušan Radolský – zástupca trénerov 

 Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

 Tomáš Medveď – zástupca hráčov 

 

Ospravedlnený: nikto  

Prizvaní: Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ  

Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

 Jaroslav Rybánsky – poradca pre Legislatívno-právne otázky 

         Mária Berdisová - vedúci oddelenia strategických projektov 
 

Program: 

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu 

a výstavbu futbalovej infraštruktúry 
4. Schvaľovanie predĺženia termínu realizácie a zmeny účelu použitia 

finančných prostriedkov v projekte podpory rekonštrukcie, výstavby 
a dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 -2021 



5. Schvaľovanie návrhu rozdelenia časti nealokovaných finančných 
prostriedkov z investičného programu UEFA HatTrick V na obdobie 2020-
2024 

6. Informácia o aktuálnom vývoji opatrení Úradu verejného zdravotníctva pri 
organizovaní verejných športových podujatí 

7. Prerokovanie návrhu na reorganizáciu I. dorasteneckej ligy a schvaľovanie 
návrhu zloženia pracovnej skupiny, ktorá sa bude reorganizáciou zaoberať  

8. Schvaľovanie návrhu nominačných listín FIFA pre rok 2021 
9. Schvaľovanie návrhu na doplnenie nominačných listín rozhodcov a 

asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 pre projekt Šanca  
10. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Siene slávy slovenského 

futbalu 
11. Schvaľovanie návrhu na zloženie orgánov Siene slávy slovenského futbalu 
12. Informácia o stave Komory SFZ pre riešenie sporov 
13. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
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 body s názvom „Schvaľovanie návrhu na udelenie mandátu pre 
prezidenta SFZ na ukončenie zmluvnej spolupráce s reprezentačným trénerom SR 
„A“ Pavlom Hapalom a jeho asistentom Otom Brunegrafom“, „Schvaľovanie návrhu na 
udelenie mandátu pre prezidenta SFZ na rokovanie a následné uzatvorenie zmluvy 
s novým reprezentačným trénerom SR „A“ Štefanom Tarkovičom a jeho asistentami do 
30. novembra 2020“ a „Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ“. 
 
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. 110/20 VV SFZ:  

1)   VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na 
decembrové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov 
na funkcie ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta 



doručili do 30.11.2020 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: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 
Úloha trvá: 

Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ by sa malo uskutočniť na decembrovom 
zasadnutí. 

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 
 
K bodu 3: Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu 
a výstavbu futbalovej infraštruktúry 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala o aktuálnom stave projektov 
zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry. 

- v rámci podpory infraštruktúry smeruje do Spišskej Novej Vsi štvrtá platobná tranža,  

- SFZ začalo vyhodnocovať verejné obstarávanie v rámci projektu výmeny umelých 
trávnikov na ihriskách, 

- v rámci projektu amatérskej infraštruktúry boli vyplatené prostriedky v sume 1,3 
milióna eur zhruba pre 130 prijímateľov 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na 
rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 4: Schvaľovanie predĺženia termínu realizácie a zmeny účelu použitia 
finančných prostriedkov v projekte podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania 
amatérskej futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 -2021 
 



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala, že v projekte podpory 
rekonštrukcie, výstavby a dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 -
2021 sa do dnešného dňa podarilo uzatvoriť zmluvy o spolupráci s 244 partnermi a  finančný 
príspevok bol už aj uhradený viac než 100 partnerom. Celková suma, ktorá bola uhradená, 
predstavuje vyše 1, 1 mil. eur z celkového objemu 3,5 mil. eur určených na projekt do konca 
roka 2021.  
 
V súvislosti s realizáciou projektu obdržal SFZ v termíne do 31. augusta 2020 dokopy 23 
žiadostí o predĺženie termínu realizácie projektu. Podľa predložených žiadostí hlavným 
a v skutočnosti jediným dôvodom neschopnosti realizovať zámer v pôvodnom termíne je 
u všetkých žiadateľov nepriaznivá pandemická situácia a s ňou spojený výpadok príjmov. 
V prípade schválenia žiadostí o predĺženie termínu realizácie projektu zo strany VV SFZ budú 
s partnermi uzatvorené dodatky k zmluvám o spolupráci s novým termínom ukončenia projektu 
do 30. júna 2021.  
 
Okrem predloženého zoznamu žiadostí o zmenu účelu použitia finančných prostriedkov 
z príspevku boli SFZ zároveň doručené aj 2 žiadosti o predĺženie termínu z mesta Svidník 
a obce Košúty.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh predĺženia termínu realizácie a zmeny účelu použitia 
finančných prostriedkov v projekte podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania 
amatérskej futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 -2021. 

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 rozdelenia časti nealokovaných finančných 
prostriedkov z investičného programu UEFA HatTrick V na obdobie 2020-2024 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala, že na základe interných diskusií 
a analýzy infraštruktúrnych projektov, ktoré SFZ v súčasnosti realizuje bolo navrhnuté vyčleniť 
z nerozdelenej rezervy  vo výške 950 tis. eur čiastku 350 tis. eur na výstavbu tréningovej haly 
v rámci areálu Národného tréningového centra SFZ v Poprade.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh rozdelenia časti nealokovaných finančných prostriedkov z 
investičného programu UEFA HatTrick V na obdobie 2020-2024. 
 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 6: Informácia o aktuálnom vývoji opatrení Úradu verejného zdravotníctva pri 
organizovaní verejných športových podujatí 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval o opatreniach Úradu verejného zdravotníctva pri organizovaní hromadných 
podujatí. 

Od 15. októbra do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom 
a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, 
spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. 
 
Výnimku majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného 
podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu 
certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. 
Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade 
verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť 
presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí 
možné podávať pokrmy alebo nápoje. 
 
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: 

• vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými 
dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál alebo šatka), 

• zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje, 
• vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek 

podláh a  predmetov,  
• hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými 

utierkami, 
• zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú 

dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob 
dezinfekcie rúk, 

• zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, 
že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, 
nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,  

• zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 
-          ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné 
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného 
podujatia,  
-          zákaz podávania rúk, 

• pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov 
hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 metre medzi 
osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby 
vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, 
osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné 



osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi 
zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, 

• v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými 
miestami  ostane  jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel 
odporúčame v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom 
druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 

• v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je 
organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade, 

• zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 
• organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa 

zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, 
• podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v 

exteriéri, 
• v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný 

vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup. 
 

Zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom 
nasledujúcich súťaží: 

• hokej: TIPOS extraliga (hokej - muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), 
• futbal: FORTUNA Liga (futbal - muži), 
• hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná - muži), MOL Liga (hádzaná 

– ženy), 
• volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal), 
• basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal),  Extraliga ženy 

(basketbal - ženy). 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji opatrení Úradu verejného 
zdravotníctva pri organizovaní verejných športových podujatí. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 7: Prerokovanie návrhu na reorganizáciu I. dorasteneckej ligy a schvaľovanie 
návrhu zloženia pracovnej skupiny, ktorá sa bude reorganizáciou zaoberať  
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že tento bod bol zaradený na zasadnutie 
z dôvodu, že dňa 25. septembra 2020 bol delegátom Konferencie SFZ predložený predmetná 
návrh a po nasledovnej diskusii dospeli účastníci konferencie k záveru, že na to, aby bola prijatá 
zásadná zmena týkajúca sa organizácie mládežníckych súťaží, je potrebné, aby takejto zmene 
predchádzala plošná diskusia. 



Preto členovia VV SFZ schválili návrh zloženia pracovnej skupiny, ktorá sa bude 
reorganizáciou zaoberať. 

Zloženie pracovnej skupiny: 

SFZ - Ján Kováčik, Peter Palenčík, Štefan Tarkovič, Martin Hasprun 

ÚLK – Ivan Kozák, Karol Belaník, Robert Rybníček 

Predkladatelia návrhu – Peter Gergely, Marek Mojto, Dušan Trnka 

RFZ – Richard Havrilla 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zloženia pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať 
reorganizáciou I. dorasteneckej ligy v zložení: Ján Kováčik, Peter Palenčík, Štefan 
Tarkovič, Martin Hasprun (SFZ), Ivan Kozák, Karol Belaník, Robert Rybníček (ÚLK),  
Peter Gergely, Marek Mojto, Dušan Trnka (predkladatelia návrhu) a Richard Havrilla 
(RFZ). 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 8: Schvaľovanie návrhu nominačných listín FIFA pre rok 2021 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov SFZ 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil členom VV SFZ návrh na doplnenie nominačných 
listín FIFA pre rok 2021. 
Komisia rozhodcov SFZ prijala na svojom zasadnutí dňa 14.9.2020 v Bratislave závery ohľadne 
nominačných listín FIFA pre rok 2021. 
Konštatovala v nich, že nominácia rozhodcov na medzinárodné listiny FIFA je vo všetkých 
kategóriách (rozhodcovia, asistenti rozhodcov, rozhodkyne, asistentky rozhodkýň, rozhodcovia 
futsalu) pre každý rok otvorená. Toto rozhodnutie má odstrániť sebauspokojenie nominovaných 
a má tiež motivovať ďalších adeptov, aby po splnení všetkých náročných kritérií mohli kandidovať 
pre zaradenie na nominačné listiny FIFA v ďalšom období. 

V návrhu zohľadňuje najmä : 
 
-vekové limity a podmienky stanovené v pokynoch FIFA,  
-výkonnosť v súťažiach SFZ a možnú dĺžku pôsobenia na medzinárodnej listine FIFA, 
-hodnotenia v súťažiach UEFA a FIFA, ktoré dosiahli rozhodcovia a asistenti rozhodcov futbalu, 
rozhodkyne a asistentky rozhodkýň, čo už na listine boli a uvažuje sa s nimi na zaradenie aj naďalej. 
Po zvážení dosiahnutých výsledkov v súťažiach SFZ a na medzinárodnom poli v súťažnom 
ročníku 2019/20 a akceptácie návrhu Komisie rozhodcov futsalu schváleného Exekutívou 
Slovenského futsalu, KR SFZ navrhla: 
 



• na nominačnú listinu rozhodcov FIFA pre rok 2021 zaradiť Erika GEMZICKÉHO zo SsFZ, 
namiesto Borisa MARHEFKU 
 
Deň pred zasadnutím VV SFZ bol doručený Komisii rozhodcov SFZ oznam asistenta rozhodcu 
SFZ a FIFA Michala Tomčíka o predčasnom ukončení kariéry rozhodcu SFZ a FIFA 
s účinnosťou ku koncu jesennej časti 2020. 
Komisia rozhodcov SFZ bezodkladne rozhodla per rollam a predložila členom VV SFGZ návrh 
na dodatočné zaradenie na medzinárodnú listinu asistentov rozhodcov FIFA pre rok 
2021 namiesto Michala Tomčíka ďalšieho asistenta rozhodcu SFZ nasledovne v rankingovom 
poradí s tým, aby si  členovia VV SFZ vybrali jedného z trojice: 
 
1. Daniel Poláček  
2. Mário Roszbeck  
3. Adam Jekkel  
 
Po rozsiahlej výmene názorov sa hlasovalo o doplnení nominačnej listine asistentov rozhodcov 
FIFA 2021 v rankingovom poradí, tak ako ho predložila Komisia rozhodcov SFZ, teda, že Michal 
Tomčík bude na listine nahradený Danielom Poláčekom.   
 
NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN FIFA 2021 ( V RANKINGOVOM PORADÍ ) 
 
ROZHODCOVIA FIFA 2021: 
1. KRUŽLIAK Ivan                                            
2. GLOVA Filip  
3. KRÁĽOVIČ Peter                                             
4. OČENÁŠ Michal  
5. GEMZICKÝ Erik  
 
ASISTENTI ROZHODCOV FIFA 2021: 
1. SOMOLÁNI Tomáš         
2. HANCKO Branislav  
3. ŠTRBO Milan  
4. BEDNÁR Peter  
5. FERENC František 
6. POZOR Ján  
7. VOREL Tomáš                   
8. KOVÁČ Peter  
9. WEISS Erik  
10.TOMČÍK Michal – písomne oznámil ukončenie činnosti pred zasadnutím VV SFZ (viď 
text vyššie)  
 
ROZHODKYNE FIFA 2021: 
1. VALENTOVÁ Zuzana    
2. PAVLÍKOVA Petra                    
3. MATULOVÁ Miriama  
 
ASISTENTKY ROZHODKÝŇ FIFA 2021: 
1. SÚKENÍKOVÁ Mária                                          
2. OBERTOVÁ Miroslava  
3. ALEZÁROVÁ Ivana                        



4. PAVLAČKOVÁ Lenka  
 
 
ROZHODCOVIA FUTSALU FIFA 2021: 
1. PEŠKO Lukáš                   
2. BEHANČIN Rastislav  
3. MATULA Martin  
4. BUDÁČ Peter  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh, aby uvoľnené miesto na listine asistentov rozhodcov FIFA 2021 
bolo doplnené asistentom rozhodcu p. Danielom Poláčekom.   
 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 8 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 6 (J. Kováčik, J. Jánošík, P. Sepeši, P. Kašpar, T. Medveď, T. Végh) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

Následne členovia VV SFZ hlasovali o celom návrhu nominačných listín FIFA pre rok 2021. 
Hlasovali konkrétne o tomto návrhu uznesenia: 
 
VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín FIFA pre rok 2021. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 2 (J. Paršo, I. Kozák) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 
K bodu 9: Schvaľovanie návrhu na doplnenie nominačných listín rozhodcov a asistentov 
rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 pre projekt Šanca 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov SFZ 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil členom VV SFZ návrh na doplnenie nominačných 
listín rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 pre projekt Šanca. 

Komisia rozhodcov SFZ predložila návrh schválený VV ZsFZ na zaradenie Denisa Porubana 
na nominačnú listinu asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2020/2021. Na 
nominačnej listine nahradí Martina Krivošíka, ktorý opakovane na 2x po sebe idúcich 
kvalifikačných fyzických previerkach rozhodcov SFZ nesplnil požadované limity stanovené 
KR SFZ a smernicou SFZ o odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov. 

Taktiež predložila návrh schválený VV VsFZ na zaradenie Dávida Mana a Borisa Benedika 
na nominačnú listinu rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2020/2021. Na nominačnej listine 
nahradia Igora Kozáka, ktorý opakovane na 2x po sebe idúcich kvalifikačných fyzických 



previerkach rozhodcov SFZ nesplnil požadované limity stanovené KR SFZ a smernicou SFZ o 
odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov a Ľuboša Kačengu z dôvodu dlhodobej 
nepoužiteľnosti (ospravedlnenie z fyzických previerok rozhodcov SFZ dňa 31.5. zo 
zdravotných dôvodov, na letných kvalifikačných fyzických previerkach dňa 26.7. nesplnil 
požadované limity stanovené KR, v dňoch 24.8. a 14.9. sa ospravedlnil z opravných fyzických 
previerok z pracovných dôvodov a napokon sa z pracovných dôvodov ospravedlnil do konca 
jesennej časti). 
Komisia rozhodcov SFZ ďalej predložila na schválenie: 
návrh KR BFZ na doplnenie nominačnej listiny asistentov rozhodcov v projekte Šanca 2020/21: 

1/ Milan Kardelis  
2/ Peter Pati Nagy  

 
návrh KR ZsFZ na doplnenie nominačnej listiny rozhodcov v projekte Šanca 2020/21: 

1/ Ivan Búri  
2/ Jakub Hybský  
3/ Jozef Kováč  
4/ Jozef Švolík  

a na doplnenie nominačnej listiny asistentov rozhodcov v projekte Šanca 2020/21: 
1/ Gabriel Cabaj  
2/ Michal Haring  
3/ Igor Mokrý  
 

návrh KR SsFZ na doplnenie nominačnej listiny rozhodcov v projekte Šanca 2020/21: 
1/ Miloš Foltán  
2/ Michal Gregorec  
 

návrh KR VsFZ na doplnenie nominačnej listiny rozhodcov v projekte Šanca 2020/21: 
1/ Dávid Gorel  
2/ Peter Gabštur  
 

Z projektu Šanca 2020/21 navrhla KR SFZ vyradiť rozhodcov SsFZ Michala Danča a Milana 
Legíňa z dôvodu nesplnenia predpísaných limitov na 2x po sebe idúcich kvalifikačných 
fyzických previerkach rozhodcov SFZ.  
 
V súhrne vyššie uvedených zmien a doplnení bude projekt Šanca SFZ 2020/21 pokračovať 
v nasledovnom zložení:  
 
R BFZ:  Bláha, Ďurčo, Henček, Tománek 
AR BFZ:  Kardelis, Lalo, Nagy, Ralbovský 
 
R ZsFZ:  Búri, Hybský, Janček, Kováč, Matulová, Švolík 
AR ZsFZ:  Cabaj, Haring, Mokrý, Tokoš 
 
R SsFZ:  Foltán, Gregorec, Herdel  
AR SsFZ:  Burger, Mosor, Túma, Železňák 
 
R VsFZ:   Bobko R., Gorel, Gabštur 
AR VsFZ:  Béreš, Capík, Maliňák, Pacák 
 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie nominačných listín rozhodcov a asistentov 
rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 pre projekt Šanca. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 10: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Siene slávy slovenského 
futbalu 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že predmetný bod sa týka ustanovenia čl. 7 
ods. 2 Štatútu Siene slávy slovenského futbalu, v rámci ktorého je v prvej vete stanovené: 
„Funkcia člena orgánu siene slávy je nezlučiteľná s výkonom funkcie prezidenta SFZ a člena 
VV SFZ“. Členovia čestnej rady vyberajú laureátov Siene slávy na základe predloženého 
zoznamu nominantov, ktorý predkladá Čestnej rade Výkonná komisia SSSF. Nezlučiteľnosť 
výkonu funkcie prezidenta SFZ alebo člena VV SFZ s členstvom v orgánoch SSSF je 
považovaná s odstupom času za neopodstatnenú a v tejto súvislosti navrhujem vypustenie 
citovanej časti ustanovenia čl. 7 ods. 2 Štatútu Siene slávy slovenského futbalu.  

 
Na základe uvedeného bol predložený návrh na zmenu Štatútu Siene slávy slovenského futbalu, 
v zmysle ktorého bude ustanovenie čl. 7 ods. 2 po vypustení prvej vety znieť: „Po uplynutí 
štvorročného funkčného obdobia môžu byť členovia orgánov siene slávy poverení 
zabezpečením plnenia úloh orgánov siene slávy do zvolenia nového predsedu a členov orgánov 
siene slávy. Člen orgánu siene slávy sa môže vzdať svojej funkcie pred skončením štvorročného 
funkčného obdobia, a to písomným oznámením, doručeným generálnemu sekretárovi SFZ. V 
prípade uvoľnenia funkcie predsedu orgánu siene slávy pred skončením funkčného obdobia 
bude na zostávajúce obdobie zvolený nový predseda a do jeho zvolenia bude vykonávať úlohy 
predsedu podpredseda, alebo iný člen orgánu siene slávy, poverený VV SFZ. V prípade 
uvoľnenia miesta člena orgánu siene slávy môže nového člena orgánu siene slávy na návrh 
predsedu kooptovať VV SFZ a funkčné obdobie takto ustanoveného člena sa končí s uplynutím 
funkčného obdobia členov orgánu siene slávy.“  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Siene slávy slovenského futbalu. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na zloženie orgánov Siene slávy slovenského futbalu 



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v rámci zloženia Čestnej rady Siene 
Slávy slovenského futbalu (ďalej len ako „SSSF“) došlo k zániku členstva p. Milana Služaniča, 
pričom s poukazom na ust. čl. 7 ods. 1 Štatútu SSSF bolo navrhnuté na uvoľnené miesto 
vymenovať p. Dušana Radolského.  

VIZITKA  DUŠANA RADOLSKÉHO 
Dušan Radolský patrí medzi osobnosti slovenského futbalu. Počas hráčskej kariéry obliekal 
dres Dukly Banská Bystrica (1971–1972) a trnavského Spartaka (1973-1975). 
Trénerskú kariéru odštartoval v roku 1985 v pozícii asistenta v Spartaku Trnava, počas viac ako 
30-ročného obdobia pôsobil v dvoch desiatkach prvoligových klubov na Slovensku i v 
zahraničí, na reprezentačnej úrovni doviedol v roku 2000 slovenskú futbalovú reprezentáciu k 
4. miestu na ME do 21 rokov a následne na Olympijské hry 2000 v Sydney. Seniorskú 
reprezentáciu viedol v októbri 1998 v oficiálnom medzištátnom stretnutí v Bratislave proti 
Poľsku. Od roku 2018 pôsobí vo funkcii zástupcu trénerov VV SFZ. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje Dušana Radolského za člena Čestnej rady Siene slávy slovenského 
futbalu. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 1 (D. Radolský) 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 12: Informácia o stave Komory SFZ pre riešenie sporov 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil členom VV SFZ správu predsedu Komory 
SFZ pre riešenie sporov. 

Na konferencii SFZ sa svojej funkcie v Komore SFZ pre riešenie sporov (ďalej aj len „KPRS“) 
vzdali 4 členovia, ktorí boli do KPRS zvolení za profesionálnych hráčov, a to: Mgr. Lukášek, 
JUDr. Munková, prof. Gábriš a JUDr. Bugala, pričom do pozície predsedu bol zvolený JUDr. 
Čollák, a na pozíciu podpredsedníčky Komory bola zvolená JUDr. Surmajová. 
 
Štandardné zloženie Komory SFZ pre riešenie sporov, v zmysle Poriadku Komory SFZ pre 
riešenie sporov je nasledovné: 
 

• Predseda (1) 
• Podpredseda (1) 
• Profesionálni hráči: 6 členov 
• Profesionálne kluby: 6 členov 
• Amatérski hráči: 2 členovia 
• Amatérske kluby: 2 členovia  

 



Aktuálne obsadenie Komory: 
• Predseda (1): – JUDr. Jaroslav Čollák PhD. 
• Podpredseda (1): JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. 
• Profesionálni hráči (3) : JUDr. Peťovská, JUDr. Mikluš, JUDr. Majerník1 
• Profesionálne kluby (6) : JUDr. Majtán, JUDr. Messinger, JUDr. Jakubec, p. Žáčik, 

JUDr. Biacovský, JUDr. Nedvěd. 
• Amatérski hráči (1): JUDr. Poruban 
• Amatérske kluby (1): JUDr. Biró  

 
Vo vzťahu ku všetkým neobsadeným pozíciám bude potrebné v najbližšom období vykonať 
doplňujúce elektronické voľby. Ide o nasledujúce pozície: 
 

• Profesionálni hráči: 3 
• Amatérske kluby: 1 
• Amatérsky hráči: 1 

 
Na základe uvedených personálnych zmien v KPRS dôjde v najbližších dňoch, v súlade 
s Poriadkom Komory SFZ pre riešenie sporov k prerozdeleniu vecí (sporov), v ktorých sa 
vyskytovali dnes už neaktuálni členovia KPRS – a do senátov budú umiestnení aktuálni 
členovia KPRS. 
 
Činnosť Komory SFZ pre riešenie sporov vo vzťahu ku prejednávaniu a rozhodovaniu sporov 
aktuálne nie je ohrozená, preto z dôvodov hospodárnosti postupu VV SFZ v správe navrhol, 
aby sa neuplatnil postup navrhovaný v zmysle Uznesenia VV Č. 89/20 prijatého na zasadnutí 
VV SFZ zo dňa 6. júla 2020 vo vzťahu k dočasnému povereniu nových členov Komory SFZ 
pre riešenie sporov do neobsadených pozícií, ale aby bola aktuálna situácia neobsadených miest 
vyriešená priamo vyhlásením elektronických volieb na chýbajúce neobsadené pozície. 
Prirodzene, rozhodnutie o dočasnom poverení osôb do pozície členov KPRS do momentu 
vyhlásenia a realizácie volieb ponechal na VV SFZ. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie o stave Komory SFZ pre riešenie sporov. 
 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o doručených návrhoch na udelenie 
odznakov SFZ pre funkcionárov a činovníkov, ktorí sa v tomto roku dožívajú životných 
jubileí, za ich zásluhy v slovenskom futbale. 

 
. 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Štefana 
Starynčáka.  

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

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

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ na ukončenie 
zmluvnej spolupráce s reprezentačným trénerom SR „A“ Pavlom Hapalom a jeho 
asistentom Otom Brunegrafom 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Požiadal členov VV SFZ o udelenie mandátu na 
ukončenie zmluvnej spolupráce s reprezentačným trénerom SR „A“ Pavlom Hapalom a jeho 
asistentom Otom Brunegrafom. Ako dôvod uviedol nepresvedčivé výkony reprezentácie 
a herný prejav družstva v septembrových a najmä v októbrových asociačných termínoch. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ na ukončenie 
zmluvnej spolupráce s reprezentačným trénerom SR „A“ Pavlom Hapalom a jeho 
asistentom Otom Brunegrafom. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ na rokovanie 
a následné uzatvorenie zmluvy s novým reprezentačným trénerom SR „A“ Štefanom 
Tarkovičom a jeho asistentami do 30. novembra 2020 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. V nadväznosti na predchádzajúci bod požiadal členov 
VV SFZ o udelenie mandátu na rokovanie a následné uzatvorenie zmluvy s novým 
reprezentačným trénerom SR „A“ Štefanom Tarkovičom a jeho asistentami do 30. novembra 
2020, teda zatiaľ na novembrové asociačné termíny.  



Na asistentov reprezentačného trénera SR „A“ boli navrhnutí  p. Marek Mintál a p. Samuel 
Slovák. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ na rokovanie 
a následné uzatvorenie zmluvy s novým reprezentačným trénerom SR „A“ Štefanom 
Tarkovičom a jeho asistentami Marekom Mintálom a Samuelom Slovákom do 30. 
novembra 2020. 
 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 16: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

 

Uznesenia prijaté na online zasadnutí VV SFZ dňa 20. októbra 2020: 

Uznesenie č. 115/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 116/20 VV SFZ 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na 
rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 117/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh predĺženia termínu realizácie a zmeny účelu použitia finančných 
prostriedkov v projekte podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania amatérskej futbalovej 
infraštruktúry v rokoch 2019 -2021. 

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 118/20 VV SFZ:  



VV SFZ schvaľuje návrh rozdelenia časti nealokovaných finančných prostriedkov z 
investičného programu UEFA HatTrick V na obdobie 2020-2024. 

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 119/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji opatrení Úradu verejného 
zdravotníctva pri organizovaní verejných športových podujatí. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 120/20 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh zloženia pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať reorganizáciou 
I. dorasteneckej ligy v zložení: Ján Kováčik, Peter Palenčík, Štefan Tarkovič, Martin Hasprun 
(SFZ), Ivan Kozák, Karol Belaník, Robert Rybníček (ÚLK),  
Peter Gergely, Marek Mojto, Dušan Trnka (predkladatelia návrhu) a Richard Havrilla (RFZ). 
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 121/20 VV SFZ:  

1) VV SFZ schvaľuje návrh, aby uvoľnené miesto na listine asistentov rozhodcov 
FIFA 2021 bolo doplnené asistentom rozhodcu p. Danielom Poláčekom.  

2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín FIFA pre rok 2021. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 122/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie nominačných listín rozhodcov a asistentov rozhodcov 
SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 pre projekt Šanca. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 123/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Siene slávy slovenského futbalu. 
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 124/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje Dušana Radolského za člena Čestnej rady Siene slávy slovenského futbalu. 
 




