
Zápisnica č. 07/20 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 3. septembra 2020 v Ňáradi 

  

Prítomní:   

Ján Kováčik – prezident SFZ 

 Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ 

 Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK 

 Tibor Végh - zástupca ÚLK 

 Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK 

 Petr Kašpar – zástupca ÚLK 

 Juraj Jánošík – zástupca amatérskeho futbalu, predseda BFZ 

 Ladislav Gádoši – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda ZsFZ 

 Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ 

 Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

 Dušan Radolský – zástupca trénerov 

 Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

 Tomáš Medveď – zástupca hráčov 

 

Ospravedlnený: 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. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu 

a výstavbu futbalovej infraštruktúry 
4. Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ 
5. Prerokovanie návrhu rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych, 

pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského 
6. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2019 
7. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2019 



8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie poriadku Komory SFZ pre 
riešenie sporov 

9. Prerokovanie žiadosti na zrušenie rozhodnutia o pozastavení výkonu funkcie 
člena Komory SFZ pre riešenie sporov 

10. Schvaľovanie návrhu termínovej listiny mládeže – jeseň 2020 
11. Schvaľovanie návrhu zloženia realizačných výberov mládeže SR – jeseň 

2020 
12. Schvaľovanie návrhu rozpočtu modelu prípravy reprezentačného družstva 

SR U18/19 na ME 2022 
13. Správa o licenčnom cykle za súťažný ročník 2019/20 
14. Schvaľovanie návrhu na odpredaj nehnuteľností v majetku SFZ 
15. Ustanovovanie komisie partnerov SFZ 
16. Informácia o činnosti Fondu na podporu športu 
17. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
18. Informácia o organizovaní konferencií „Šport a právo“ a  „Šport a média“  
19. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
20. Diskusia  

 
 
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

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

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

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. 71/20 VV SFZ:  

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na 
septembrové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov 
na funkcie ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili 
do 31.08.2020 do 23:59 hod. Na emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením 
predmetu správy „Voľby 2020“ alebo prostredníctvom ISSF cez podanie na VV SFZ.  



2) VV SFZ oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby 
predložila dokumenty vyžadované podľa čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Úloha trvá: 

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

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 poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o infraštruktúrnych projektoch SFZ. 
V rámci projektu výmeny 10 umelých trávnikov na tréningových futbalových ihriskách boli zo 
strany SFZ pripravené súťažné podklady pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa, ktoré 
bude vyhlásené v najbližšej dobe.  

 
1. V rámci projektu výstavby futbalových akadémií z prostriedkov štátneho rozpočtu boli 

uhradené finančné prostriedky na výstavbu akadémie v Podbrezovej vo výške 67 tis. 
eur.  

 
2. V rámci projektu výstavby futbalových ihrísk s UT v Trnave a v Brezne je SFZ v štádiu 

pred podpisom zmlúv o spolupráci s oboma mestami s tým, že projekt bol už schválený 
mestským zastupiteľstvom oboch partnerov. 

 
3. V rámci projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov začala 

realizácia rekonštrukcie a výstavby futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi, na ktorú 
SFZ prijal úver vo výške 750 tis. eur od SZRB, a.s. a bola uhradená 1. faktúra 
zmluvnému dodávateľovi vo výške 104 tis. eur.  

 
4. V projekte podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania amatérskej futbalovej 

infraštruktúry v rokoch 2019 -2021 sa do dnešného dňa podarilo uzatvoriť zmluvy 
o spolupráci s 236 partnermi a  finančný príspevok bol už aj uhradený 63 partnerom. 
Celková suma, ktorá bola uhradená, predstavuje vyše 704 tis. eur z celkového objemu 
3,5 mil. eur určených na projekt do konca roka 2021. V rámci tohto projektu si Vám 
zároveň dovoľujeme predložiť jednu žiadosť o schválenie zmeny účelu použitia 
finančného príspevku, ktorú sme obdržali od posledného zasadnutia VV SFZ. Na 
svojom minulom zasadnutí schválil VV SFZ zmenu účelu použitia príspevku pre FK 
Bidovce z pôvodnej rekonštrukcie šatní a sociálnych priestorov, ktorá po novom mala 
prebehnúť v réžii obce, na vybudovanie systému automatickej závlahy. Bohužiaľ, obec 
Bidovce po zvážení aktuálnej finančnej situácie nebude schopná zabezpečiť 
financovanie rekonštrukcie šatní a sociálnych priestorov vo vlastnej réžii a FK Bidovce 
z toho dôvodu žiadajú o realizáciu pôvodného účelu – rekonštrukcia šatní a sociálnych 
priestorov. 
 



Ako sme už avizovali na poslednom zasadnutí VV SFZ, v súvislosti s prebiehajúcou 
pandémiou a nemožnosťou realizácie projektu zo strany niektorých partnerov do konca 
roka 2020 sme všetkým partnerom zaslali email s tým, že ak nie je možné 
z objektívnych dôvodov realizovať projekt do konca roka 2020, najneskôr do 31.8.2020 
je potrebné zaslať odôvodnenú žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu. Do 
dnešného dňa sme obdržali 11 žiadostí od partnerov a materiál týkajúci sa schválenia 
predĺženia možnosti realizovať projekt bude predložený na októbrové rokovanie VV 
SFZ.  

    
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

2) VV SFZ ruší uznesenie zo dňa 8. septembra 2020 č. 79/20 VV  SFZ, v časti 
schválenej zmeny účelu použitia príspevku v rámci realizácie projektu podpory 
rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-
21 v klube FK Bidovce. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 4: Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o základných náležitostiach prípravy 
Konferencie SFZ. 
Podľa čl. 45 ods. 1 Stanov SFZ zostaví generálny sekretár program na základe návrhov 
výkonného výboru, riadnych členov a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov. Podľa čl. 
45 ods. 2 stanov SFZ môže byť program konferencie na začiatku konferencie na návrh 
prezidenta alebo delegáta. 
Podľa čl. 51 ods. 2 písm. i.) Stanov SFZ výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia 
konferencie. 
Podľa čl. 4 ods. 3 a čl. 5 ods. 3 rokovacieho poriadku SFZ výkonný výbor odporučí konferencii 
šiestich členov mandátovej komisie a šiestich členov návrhovej komisie navrhnutých členmi 
VV SFZ a generálnym sekretárom pred konaním konferencie najneskôr na svojom zasadnutí, 
na ktorom rozhodne o zvolaní konferencie. Jeden člen mandátovej komisie a jeden člen 
návrhovej komisie sú zástupcami profesionálneho futbalu, štyria členovia mandátovej komisie 
a štyria členovia návrhovej komisie sú zástupcami amatérskeho futbalu (jeden do každej 
komisie za každý regionálny zväz) a jeden zástupca mandátovej komisie a jeden zástupca 
návrhovej komisie sú pracovníkmi aparátu SFZ, ktorých navrhne generálny sekretár.  
 
GS SFZ, prezident ÚLK a predsedovia RFZ navrhli za členov komisií a overovateľov zápisnice 
nasledujúcich zástupcov: 
 



Mandátová komisia: 
Milan Vojtek (SFZ), Štefan Laurinčík (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Vladimír Hracho (ZsFZ), 
Ernest Peterke (SsFZ) Jaroslav Švarc (VsFZ) 
 
Návrhová komisia: 
Tomáš Fodrek (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK), Kamil Kyselica (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ), 
Juraj Pilát (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ) 
 
Overovatelia zápisnice: Jozef Chudý (ÚLK), Ľubomír Suchý (BFZ), Vendelín Novysedlák 
(VsFZ) 
  

Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční  25. septembra 2020 predkladá GS SFZ tento 
návrh programu: 
 
  

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

2.   Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií 
konferencie 

3.   Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ 
4.   Udeľovanie ocenení SFZ 
5. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2019 
6. Informácia o projektoch zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej 

infraštruktúry 
7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych 

členov SFZ a o spôsobe použitia členského 
8. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2019 
9. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2019 
10. Odvolávanie člena Komory SFZ pre riešenie sporov 
11. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 
12. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 
13.  Diskusia 
14. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu 
Konferencie SFZ. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť členov návrhovej 
a mandátovej komisie, ako aj overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení:  

Mandátová komisia: 
Milan Vojtek (SFZ), Štefan Laurinčík (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Vladimír Hracho (ZsFZ), 
Ernest Peterke (SsFZ) Jaroslav Švarc (VsFZ) 
 
Návrhová komisia: 
Tomáš Fodrek (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK), Kamil Kyselica (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ), 
Juraj Pilát (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ) 
 



Overovatelia zápisnice: Jozef Chudý (ÚLK), Ľubomír Suchý (BFZ), Vendelín Novysedlák 
(VsFZ) 
 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 5: Prerokovanie návrhu rozhodnutia  o výške členského príspevku a návrhu na 
spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych 
členov SFZ  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že na zasadnutí Konferencie SFZ, ktorá sa 
bude konať 25. septembra 2020 je potrebné opätovne schváliť výšku členského príspevku 
riadnych, pridružených a individuálnych členov  SFZ na rok 2021 vrátane jeho splatnosti a 
spôsob použitia tohto členského príspevku tak, aby bola dodržaná právna úprava zákona č. 
440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

V súlade s čl. 67 ods. 5 Stanov SFZ,  SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého 
príjmami sú príjmy z členského príspevku. VV SFZ rozhoduje o spôsobe použitia a 
prerozdelenia prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia 
schváleným Konferenciou SFZ podľa článku 42 ods. 3 písm. k) Stanov SFZ.  

Výšku členského príspevku aj vzhľadom na zložitú situáciu, ktorá v súvislosti s pandémiou 
vznikla, odporúčame zachovať (príloha č. 1) s tým, že členské každého individuálneho člena je 
splatné vždy pred jeho prvou aktivitou v danom súťažnom ročníku (napr. hráč pred prvým 
štartom)  a ostatní členovia SFZ uhrádzajú členské najneskôr do 31.10.2020.  
Nakoľko SFZ považuje za správny a spravodlivý aj spôsob rozdelenia  členských príspevkov 
schválený  v predchádzajúcich rokoch, ktorý sa v praxi osvedčil, navrhujeme ďalej postupovať 
rovnakým režimom s tým, že predmetom rozdelenia budú členské príspevky na súťažný ročník  
2020/2021 vybrané od riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ. Poukázanie 
finančných prostriedkov jednotlivým klubom bude prebiehať v 2 etapách: do 15.12.2020 SFZ 
poukáže 50% uhradených členských príspevkov a druhá platba bude zrealizovaná do 
31.07.2021. 

Vybrané členské príspevky sa budú rozdeľovať pomerne futbalovým klubom podľa počtu 
aktívnych hráčov v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021, t.j. hráčov mládeže do U19 
vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorý budú mať v súťažnom ročníku 
2020/2021 aspoň tri oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených Zápisov o stretnutí. 
Uvedené rozdelenie priamo reflektuje skutočnosť, že príjmy z členských príspevkov sú 
zdrojom fondu podpory mládežníckeho futbalu. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozhodnutia  o výške 
členského príspevku a návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku 
riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ.  
 



Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 6: Prerokovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 
hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2019 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval o účtovnej závierke a správe audítora. Rovnako tak o návrhu rozdelenia 
hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2019. 
 
SFZ po ukončení uzávierkových prác a auditu vykázal nasledujúce výsledky hospodárenia: 

 
Označenie:           EUR    
Celkové výnosy        27 851 021,28   
Celkové náklady       27 744 441,29    
 
Výsledok hospodárenia po zdanení za účtovné obdobie   106 579,99 EUR 
  

Správa o hospodárení obsahuje aj správu audítora a účtovnú závierku pozostávajúcu zo súvahy 
a výkazu ziskov a strát a poznámok. 
Podľa názoru audítora SFZ účtovná závierka SFZ poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie Občianskeho združenia k 31.12.2019 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa 
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 
Bolo navrhnuté, aby VV SFZ odporučil delegátom konferencie SFZ, aby bol výsledok 
Hospodárenia SFZ po zdanení vo výške 106 579,99 EUR bol preúčtovaný na účet Nerozdelený 
výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť účtovnú závierku SFZ za 
rok 2019 a vziať na vedomie správu audítora za rok 2019. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť rozdelenie hospodárskeho 
výsledku SFZ a preúčtovať ho na účet Nerozdelený výsledok hospodárenia 
minulých rokov. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 7: Prerokovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia 
hospodárskeho výsledku SFZ Marketing za rok 2019 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval o účtovnej závierke SFZ Marketing, s.r.o. a správe audítora. Rovnako tak o návrhu 
rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2019. 
SFZ Marketing s.r.o. po ukončení uzávierkových prác a auditu vykázal nasledujúce výsledky 
hospodárenia: 

 
Označenie:           EUR    
Celkové výnosy        4 924 599,81 € 
Celkové náklady       4 893 254,02 € 
 
Výsledok hospodárenia po zdanení za účtovné obdobie        31 345,79 EUR 
  

Správa o hospodárení obsahuje aj správu audítora a účtovnú závierku pozostávajúcu zo súvahy 
a výkazu ziskov a strát a poznámok. 
Podľa názoru audítora SFZ Marketing účtovná závierka SFZ Marketing s..r.o. poskytuje 
pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2019 a výsledku jeho 
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Bolo navrhnuté, aby VV SFZ odporučil delegátom konferencie SFZ, aby bol výsledok 
Hospodárenia SFZ Marketing s.r.o. po zdanení vo výške 31.345,79 EUR preúčtovaný na účet 
Zákonný rezervný fond. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť účtovnú závierku SFZ 
Marketing, s.r.o. za rok 2019 a vziať na vedomie správu audítora za rok 2019. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť rozdelenie hospodárskeho 
výsledku SFZ Marketing, s.r.o. a preúčtovať ho na účet Zákonný rezervný fond. 

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

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 8: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie poriadku Komory SFZ pre 
riešenie sporov 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne 
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý predstavil a zdôvodnil návrh na zmenu a doplnenie poriadku 
Komory SFZ pre riešenie sporov. 
 
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 7 ods. 3 písm. a) a článku 51 ods. 
2 písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu z 3. júna 2016 v znení neskorších noviel 
stanov schvaľuje tento poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov: 
 



Čl. I 

1. Článok 6 odsek 1 znie: 
„(1) Predsedu komory a podpredsedu komory volí konferencia SFZ na návrh člena SFZ.” 

Odôvodnenie:  
Z dôvodu, aby sa predišlo pochybnostiam o súlade čl. 59 stanov SFZ so znením § 19 

ods. 1 písm. f)  a § 19 ods. 1 písm i) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe (ďalej len „zákon 
o športe“), konferencia SFZ na svojom zasadnutí dňa 28. februára 2020 schválila zapracovanie 
uvedených ustanovení zákona o športe do stanov SFZ presne tak, ako sú uvedené v zákone o 
športe.  

Zmena ustanovenia čl. 59 ods. 7 stanov SFZ bola vykonaná aj v súlade navrhovanými 
opatreniami uvedenými v Správy o kontrolnej činnosti č. 008/2020 zo 17. februára 2020 zo 
strany hlavného kontrolóra športu SR. Nesplnenie odporúčaní hlavného kontrolóra športu by 
mohlo mať za následok stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov SFZ, t. j. 
pozastavenie financovania slovenského futbalu zo štátneho rozpočtu SR, čomu Slovenský 
futbalový zväz ako národný športový zväz, ktorí nesie zodpovednosť za riadne plnenie 
povinností vyplývajúcich zo zákona o športe, schválením zmeny stanov SFZ z 28. februára 2020 
predišiel. 

Podľa § 19 ods. 1 písm. f) Zákona o športe „najvyšší orgán volí členov najvyšších 
výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie 
sporov, licenčných orgánov a kontrolných orgánov,”, z čoho je zrejmé že predsedu a 
podpredsedu komory ako orgánu na riešenie sporov musí voliť konferencia SFZ bez možnosti 
obmedzenia tejto kompetencie. 

Podľa § 19 ods. 1 písm. i) Zákona o športe „každý člen národného športového zväzu 
môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch národného športového zväzu”, z čoho 
je zrejmé že možnosť podať návrh na volenú funkciu predsedu a podpredsedu komory na 
riešenie sporov má byť upravená ako právo všetkých členov SFZ bez možnosti obmedzenia 
rozsahu navrhnutých kandidátov iným spôsobom. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie poriadku Komory SFZ pre 
riešenie sporov. 

2) VV SFZ poveruje dočasne povereného predsedu Komory SFZ pre riešenie 
sporov zriadením pracovnej skupiny za účelom prípravy ďalšej novely Poriadku 
Komory SFZ pre riešenie sporov v zmysle doručených pripomienok. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 9: Prerokovanie žiadosti na zrušenie rozhodnutia o pozastavení výkonu funkcie 
člena Komory SFZ pre riešenie sporov 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne 
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý informoval, že v rámci septembrového zasadnutia VV SFZ mal 
byť do programu VV SFZ navrhnutý bod programu týkajúci sa Komory SFZ na riešenie sporov 
(dočasné poverenie za chýbajúcich členov komory, schválenie pracovnej skupiny na prípravu 
novely poriadku komory), v rámci ktorého by boli prerokované aj žiadosti Mgr. Petra Lukášeka 
z 9.7.2020 a prof. JUD. PhDr., Tomáša Gábriša, PhD., LL.M., MA z 15.7.2020 o zrušenie 
rozhodnutia VV SFZ z 8.7.2020. 

Vzhľadom na skutočnosť, že zo strany Mgr. Petra Lukášeka bol podaný podnet z 5.8.2020 na 
preskúmanie rozhodnutia VV SFZ z 8.7.2020 Odvolacou komisiou SFZ, VV SFZ sa na základe 
vypracovaného materiálu vysporiadal vo vzťahu k Mgr. Petrovi Lukášekovi s obomi jeho 
podaniami v rámci hlasovania per rollam č. 09/20, ktorým schválil návrh uznesení VV SFZ. 
V rámci predkladaného materiálu bol zároveň prednesený návrh, v zmysle ktorého žiadosť 
prof. JUDr. PhDr., Tomáša Gábriša, PhD., LL.M., MA z 15.7.2020 o zrušenie rozhodnutia VV 
SFZ z 8.7.2020 týkajúceho sa pozastavenia výkonu funkcie člena Komory SFZ pre riešenie 
sporov prerokuje VV SFZ na svojom septembrovom zasadnutí.  

 
Vzhľadom na to, že u prof. Gábriša išlo o formálne pochybenie spočívajúce v oneskorenom 
zaslaní vyhlásenia o nezlučiteľnosti výkonu funkcie, ide o rozdielnu situáciu ako keby bol 
porušený obsah pravidla o nezlučiteľnosti výkonu funkcie podľa čl. 38 ods. 2 Stanov SFZ. 

Vzhľadom na zásadu primeranosti sa členovia VV SFZ rozhodli odporučiť delegátom 
Konferencie SFZ neschváliť návrh na odvolanie prof. Tomáša Gábriša, keďže oprávneným 
orgánom v zmysle Stanov SFZ je práve Konferencia SFZ. 

Rovnako okrem zásady primeranosti členovia VV SFZ zohľadnili pri prof. Gábrišovi jeho 
dlhoročné odborné pôsobenie v orgánoch SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ v zmysle princípu primeranosti 
neschváliť návrh na odvolanie prof. Tomáša Gábriša z pozície člena Komory SFZ pre 
riešenie sporov.  
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 termínovej listiny mládeže – jeseň 2020 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil aktualizovaný návrh termínovej listiny mládeže – jeseň 2020 súvisiaci s prijatými 
rozhodnutiami s ohľadom na vírus COVID 19. 



 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže – jeseň 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 zloženia realizačných výberov mládeže SR – jeseň 2020 
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil aktualizovaný návrh zloženia realizačných výberov mládeže SR – jeseň 2020. 

 



 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zloženia realizačných výberov mládeže SR – jeseň 2020. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 12: Schvaľovanie návrhu rozpočtu modelu prípravy reprezentačného družstva 
SR U18/19 na ME 2022 
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil návrh rozpočtu modelu prípravy reprezentačného družstva SR U18/19 na ME 2022. 
ME vo vekovej kategórii U19 sa budú konať v roku 2022 na Slovensku a naše reprezentačné 
družstvo U19 je automaticky účastníkom záverečného turnaja. Z dôvodu, že družstvo SR U19 
nebude zaradené do kvalifikácie na ME 2022  je potrebné zabezpečiť kvalitnú prípravu družstva 
na toto vrcholné mládežnícke podujatie, kde sa bude konfrontovať s najlepšími európskymi 
krajinami. Preto bol predložený na schválenie nasledovný návrh modelu a rozpočtu prípravy 
SR U19. 
 



 
 
 

 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh rozpočtu modelu prípravy reprezentačného družstva SR 
U18/19 na ME 2022. 
 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
 

K bodu 13: Správa o licenčnom cykle za súťažný ročník 2019/20 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 



informoval o vypracovanej Správe o licenčnom cykle za súťažný ročník 2019/20. 
Správa komentuje predovšetkým činnosť licenčnej administratívy SFZ v licenčnom cykle 
2019/2020. Nie je však možné nespomenúť, že pandémia COVID-19, ktorá na niekoľko 
mesiacov úplne zastavila  futbalový život nielen na Slovensku a vlastne ho ovplyvňuje ešte aj 
dnes, mala citeľný dopad aj na ostatný licenčný cyklus a v ňom prebiehajúce licenčné konania.  

Majitelia klubov a kluboví funkcionári prioritne riešili cesty čo najúčinnejšieho eliminovania 
negatívnych  ekonomických dopadov tejto situácie na kluby. Zamestnanci klubov boli na 
dovolenkách či OČR, proti-pandemické opatrenia prijaté v marci – dôležitom mesiaci pre 
licenčné konania – významne limitovali kluby v styku s potrebnými orgánmi a inštitúciami, 
odbornými komisiami a úsekmi SFZ či audítormi. Taktiež sme presvedčení, že za normálnej 
situácie by nevznikol ani jednoznačne najkomplikovanejší prípad licenčného cyklu 2020/2021 
– rozhodovanie o klube MŠK Žilina v likvidácii, ktoré sme na základe opakovaného 
dotazovania museli podrobne vysvetľovať a zdôvodňovať licenčnej administratíve UEFA.      

Orgánom UEFA, ktoré túto situáciu riešili veľmi promptne a už v priebehu marca rozhodli 
o úprave harmonogramu licenčného cyklu 2020/2021, však treba vysloviť uznanie. Prijaté 
úpravy do podmienok SFZ, samozrejme, adaptovala aj LA SFZ. Mesačné posunutie 
dokladovania záväzkov po lehote splatnosti a niektorých ďalších termínov dalo klubom viac 
času nielen na prípravu dokumentácie, ale, a to treba úplne otvorene priznať, aj na 
vysporiadanie záväzkov po lehote splatnosti, ktoré vo viacerých kluboch FL a II. L skutočne 
existovali. V zaslaných dotazníkoch niektoré kluby dokonca priznali, že im posunutie termínov 
veľmi pomohlo v plnení finančných licenčných podmienok, ktoré by inak asi nesplnili. 
Finančný rok 2019 sa vo viacerých kluboch dvoch našich najvyšších súťaží skončil stratou 
a u niektorých je to už chronická záležitosť. Táto skutočnosť má však podstatne ťažší dopad 
na kluby FL, ktoré sú akciovými spoločnosťami a záporným vlastným imaním porušujú 
kontrolné finančné indikátory finanč-ného fair-play. Opakovaný stratový HV môže byť 
dôvodom neprijatia klubu do klubových súťaží UEFA v prípade, že jeho kumulovaná strata 
za 3 monitorované obdobia prekročí hranicu povolenej odchýlky vyrovnaného hospodárenia – 
5 mil. eur.  
Po oboznámení sa s údajmi z účtovných závierok boli aj viaceré kluby II. L vyzvané na 
predloženie písomných záruk, týkajúcich sa odohrania celej licenčnej sezóny 2020/2021. 
Odloženie daňových priznaní šiestich klubov II. L sme už spomínali na inom mieste tejto správy.      
Preverovanie plnenia požiadaviek finančných licenčných kritérií v ostatných kluboch bolo 
jednoduchšie. Väčšina z nich nemusí mať auditovanú účtovnú závierku a rozsah 
preverovania je podstatne menší.  
 
V každej takejto správe zdôrazňujeme, že nezaručujeme, že kluby nemajú iné 
nevysporiadané záväzky, napr. voči dodávateľom tovarov, poskytovateľom služieb, za 
energie, prenájmy, dopravu a pod.  
Tieto záležitosti však nie sú predmetom preverovania klubov v licenčnom konaní a prípadný 
veriteľ ich musí riešiť inou cestou, ako len informovaním LcK a požadovaním nápravy.  
Zaručujeme však, že dokumentácia každého klubu a ku každej oblasti licenčných kritérií 
(nielen finančných) bola aj v tomto licenčnom cykle preverená dôsledne a zodpovedne. 
 
V projekte výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových štadiónov má už 18 klubov 
postavené nové štadióny alebo štadióny kompletne zrekonštruované. Netrpezlivo však 
očakávame dobudovanie štadiónov vo viacerých krajských mestách (B. Bystrica, Trenčín, 
Košice, Prešov), kde výstavba alebo rekonštrukcia štadiónov nepokračovala tak, ako by sme si 
želali.                       



Aj keď Národný futbalový štadión v Bratislave do tohto projektu nepatrí, jeho dokončenie 
a zaradenie do kategórie UEFA 4 taktiež prispelo k zlepšujúcej sa situácii s infraštruktúrou 
štadiónov na Slovensku.      
 
Po celkovom ukončení projektu výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových štadiónov 
(rok 2022) budeme presadzovať, aby držiteľ licencie (min. však kluby FL) svoje domáce 
stretnutia počas licenčnej sezóny hral na štadióne v mieste sídla klubu. Akceptovateľnou 
výnimkou môžu byť len záležitosti vyplývajúce zo znenia smernice SFZ o infraštruktúre 
štadiónov 2022, resp. z posunu plnenia niektorých požiadaviek smernice o jeden rok, ktoré 
ako opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 nedávno schválil VV SFZ. 
 
Záverom tejto správy sa opätovne vraciame k požiadavke transformácie klubov II. L na 
akciové spoločnosti. Táto právna forma umožňuje kvalitnejšie preverenie klubov, najmä 
z pohľadu ich finančnej výkonnosti a sme presvedčení, že by minimalizovala aj každoročne sa 
opakujúce problémy víťaza II. L pri plnení podmienok skráteného licenčného konania pri 
zaraďovaní do FL.  
Ak sa bude v roku 2021 pripravovať nové vydanie licenčnej smernice (musí o tom rozhodnúť 
UEFA), bude to ideálny priestor na zapracovanie tejto požiadavky do jej znenia.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o licenčnom cykle za 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 14: Schvaľovanie návrhu na odpredaj nehnuteľností v majetku SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že predmetný bod programu sa týka 
nehnuteľností vo vlastníctve SFZ nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Topoľčany 
a Lučenec.   
 
Pokiaľ ide o nehnuteľnosti v majetku SFZ nachádzajúce sa v katastrálnom území Topoľčany, 
odpredaj sa týka nasledovných nehnuteľností: 

-  stavba „kancelárie, šatne“, súpisné číslo 1012, postavenú na parcele reg. „C“, parcelné 
číslo 122/3, o výmere: 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a 

- stavba „kotolňa“, súpisné číslo 1012, postavenú na parcele reg. „C“, parcelné číslo 
122/4, o výmere: 35 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.   
 
Vo vzťahu k týmto nehnuteľnostiam je potrebné uviesť, že pozemok, na ktorom sa 
nehnuteľnosti nachádzajú nie je vo vlastníctve SFZ – nie je možnosť ho odkúpiť aj napriek 
opakovaným snahám, pričom SFZ uhrádza mesačne vysoký nájom za pozemok. Vzhľadom na 
majetkovú štruktúru a priľahlé nehnuteľnosti v majetku majiteľa pozemku je nemožné vykonať 
vonkajšiu rekonštrukciu budovy. V tejto súvislosti nám to zasahuje aj do možnosti opravy 
elektrických rozvodov budovy, ktoré v súčasnom stave neprešli revíziami, to isté sa týka aj 
hromozvodu. Vzhľadom na štruktúru odčlenenia časti budovy stavebným zásahom vznikol 



veľký most, cez ktorý uniká veľké množstvo tepelnej energie. Pôvodná kotolňa, ktorá sa 
nachádza mimo objektu je nefunkčná, pretože bola odpojená majiteľom objektov druhej časti 
pôvodnej budovy. Už pri preberaní budovy bola kotolňa bez technológie v rozpadajúcom sa 
stave. V prípade komplexnej rekonštrukcie v zmysle všetkých noriem sú potrebné vysoké 
investície pri neakceptovateľnej dobe návratnosti bez vlastníctva pozemku pod budovou. 
V zmysle znaleckého posudku č. 162/2017 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Sedláčkom 
bola určená všeobecná hodnota predmetných nehnuteľností v sume 170.000,- EUR, pričom 
záujemcom o kúpu nehnuteľností je spoločnosť EUROTEX SR Bratislava, s.r.o., sídlom pod 
Kalváriou 2103, 955 01 Topoľčany, ktorá je vlastníkom pozemku, na ktorej sa nehnuteľnosti 
nachádzajú. 

 
V prípade nehnuteľností nachádzajúcich sa v Lučenci, okres Lučenec, katastrálne 

územie Lučenec, ide konkrétne o nasledovné nehnuteľnosti: 
- pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 309, vo výmere: 431 m2, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie a 
- stavbu „ Administratívna budova“, súpisné číslo 2676, postavenú na parcele reg. „C“, 

parcelné číslo 309/2, o výmere: 431 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.   
 
Stav budovy, ktorá je nezateplená a bez vymenených okien, zodpovedá jej veku a 

vykonávanej údržbe. Budova má vysokú spotrebu energie, najmä plynu. Znalecký posudok 
určil všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti na 145.000,- EUR, pričom záujem o túto nehnuteľnosť 
prejavila obchodná spoločnosť ID invest, sídlom Mierová 520/20, 985 54 Lovinobaňa, IČO: 
50 410 729, ktorá je ochotná za budovu v stave, v akom sa nachádza vyplatiť sumu vo výške 
150.000,- EUR.  
 

V súvislosti s odpredajom nehnuteľnosti v Lučenci boli členovia VV SFZ upozornení, 
že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 07.11.2017 uznesením č. 134/17 VV SFZ schválil návrh 
na odpredaj nehnuteľností v majetku SFZ, ktoré zahŕňalo aj odpredaj predmetnej nehnuteľnosti 
v Lučenci. Z dôvodov na strane záujemcu však k odpredaju predmetnej nehnuteľnosti do 
dnešné dňa nedošlo, pričom odpredaj pôvodnému záujemcovi nie je možné v budúcnosti 
očakávať. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné vysporiadať sa s prijatým uznesením jeho 
zrušením v príslušnej časti týkajúcej sa nehnuteľnosti v Lučenci.   
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na odpredaj nehnuteľností v majetku SFZ v mestách 
Topoľčany a Lučenec. 

2) VV SFZ ruší uznesenie VV SFZ zo dňa 7. novembra 2017 č. 134/17 VV SFZ v časti 
týkajúcej sa odpredaja majetku SFZ v meste Lučenec. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 15: Ustanovovanie komisie partnerov SFZ 



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že nakoľko nebol do dátumu stanoveným 
VV SFZ doručený žiadny návrh na člena Komisie partnerov SFZ, odporúča predĺžiť termín na 
navrhnutie kandidátov do uvedenej komisie do 30.11.2020. 
Samotné ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ by sa konalo na decembrovom 
zasadnutí. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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. 

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

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 16: Informácia o činnosti Fondu na podporu športu 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že Správna rada Fond na podporu športu 
na svojom júlovom a augustovom zasadnutí prerokovávala najmä: 
 

- pracovnú verziu výzvy na v na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

- schému štátnej pomoci, 
- zásady poskytovania finančných prostriedkov, 
- výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa kancelárie fondu, 
- ponuku na stále sídlo fondu, 
- ďalšie vnútorné právne predpisy fondu, 
- prípravu Výročnej správy fondu za rok 2019, 
- prípravu účtovnej závierky za rok 2019, 
- návrh rozpisu rozpočtu fondu na roky 2021-23, 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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



Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 17: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 
zasadnutia VV SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV 
SFZ sa uskutočnili štyri hlasovania per rollam, konkrétne: 

- hlasovanie č. 06/20 vo veciach “ Schvaľovania návrhu termínových listín jeseň/jar 
2020/2021“, „Schvaľovania návrhu manuálu Slovnaft cup-u pre ročník 
2020/21“ a “Schvaľovania návrhu na udelenie odznakov SFZ”, 

- hlasovanie č. 07/20 vo veciach “Schvaľovania návrhu rozpisu republikových 
súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2020/21”, “Schvaľovania 
návrhu aktualizovanej verzie dočasnej zmeny v pravidle 3 - 
Hráči” a  “Schvaľovania návrhu na právno-organizačnú zmenu v klube OŠK 
Chynorany”, 

- hlasovanie č. 08/20 vo veci “Schvaľovania návrhu na zmenu a doplnenie 
Súťažného poriadku futbalu”, 

- hlasovanie č. 09/20 vo veciach “Schvaľovania návrhu uznesení k žiadosti o 
zrušenie rozhodnutia zo dňa 9.7.2020 a k podnetu na preskúmanie rozhodnutia 
VV SFZ zo dňa 5.8.2020” a “Schvaľovania návrhu na zmenu členov Komisie pre 
riadenie II. ligy." 

Resumé hlasovania č. 06/20 (v troch veciach) 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať vo všetkých troch prípadoch v 
skrátenom termíne do 16. júla 2020 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Hlasovanie č. 1: 
Schvaľujem návrh termínových listín jeseň/jar 2020/2021, 
alebo 
Neschvaľujem návrh termínových listín jeseň/jar 2020/2021, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu termínových listín jeseň/jar 2020/2021. 
  
Hlasovanie č. 2: 
Schvaľujem návrh manuálu Slovnaft cup-u pre ročník 2020/21, 
alebo 
Neschvaľujem návrh manuálu Slovnaft cup-u pre ročník 2020/21, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu manuálu Slovnaft cup-u pre ročník 
2020/21. 



 
Hlasovanie č. 3: 
Schvaľujem návrh na udelenie odznakov SFZ, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na udelenie odznakov SFZ, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na udelenie odznakov SFZ. 
 
Hlasovania sa vo všetkých troch prípadoch zúčastnilo 13 členov VV SFZ, z toho všetci 
13 hlasovali jednomyseľne formou "schvaľujem". 
 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov VV SFZ, čo bolo splnené. 
 
Resumé hlasovania č. 07/20 (v troch veciach) 
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať vo všetkých troch prípadoch v 
skrátenom termíne do 24. júla 2020 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Hlasovanie č. 1: 
Schvaľujem návrh rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 
2020/21, 
alebo 
Neschvaľujem návrh rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 
2020/21, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu rozpisu republikových súťaží riadených 
SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2020/21. 
   
Hlasovanie č. 2: 
Schvaľujem návrh aktualizovanej verzie dočasnej zmeny v pravidle 3 - Hráči, 
alebo 
Neschvaľujem návrh aktualizovanej verzie dočasnej zmeny v pravidle 3 - Hráči, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu aktualizovanej verzie dočasnej zmeny v 
pravidle 3 - Hráči. 
 
Hlasovanie č. 3: 
Schvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v klube OŠK Chynorany, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v klube OŠK Chynorany, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na právno-organizačnú zmenu v klube 
OŠK Chynorany. 
 
Vo všetkých troch prípadoch sa hlasovania zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho v 
prvých dvoch prípadoch hlasovali všetci 12 jednomyseľne formou "schvaľujem”. 
 
V treťom prípade, vo veci právno-organizačnej zmeny hlasovali formou “schvaľujem” 
11 členovia VV SFZ a 1 sa zdržal hlasovania (J. Jánošík). 



 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov VV SFZ, čo bolo splnené vo všetkých troch prípadoch. 
 
Resumé hlasovania č. 08/20 
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v skrátenom termíne do 31. júla 
2020 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku futbalu, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku futbalu, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného 
poriadku futbalu. 
   
Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho 11 hlasovali formou “schvaľujem”, 
jeden (K. Belaník) sa zdržal hlasovania. 
 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov VV SFZ, čo bolo splnené. 
 
Resumé hlasovania č. 09/20 (v dvoch veciach) 
 
Svoje stanoviská ste mali možnosť zasielať v skrátenom termíne do 12. augusta 2020 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Hlasovanie č. 1: 
Schvaľujem návrh uznesení k žiadosti o zrušenie rozhodnutia zo dňa 9.7.2020 a k podnetu na 
preskúmanie rozhodnutia VV SFZ zo dňa 5.8.2020 v zmysle predkladaného materiálu, 
alebo 
Neschvaľujem návrh uznesení k žiadosti o zrušenie rozhodnutia zo dňa 9.7.2020 a k podnetu 
na preskúmanie rozhodnutia VV SFZ zo dňa 5.8.2020 v zmysle predkladaného materiálu, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu uznesení k žiadosti o zrušenie 
rozhodnutia zo dňa 9.7.2020 a k podnetu na preskúmanie rozhodnutia VV SFZ zo dňa 
5.8.2020 v zmysle predkladaného materiálu. 
 
Pri tomto hlasovaní sa prijímali v rámci textu aj nasledovné uznesenia, ktoré obsahoval 
predkladaný materiál: 
 
1.     VV SFZ nevyhovuje žiadosti Mgr. Petra Lukášeka z 9.7.2020 o zrušenie 

rozhodnutia VV SFZ z 8.7.2020 o pozastavení jeho výkonu funkcie ako člena 
komory SFZ na riešenie sporov. 

2.     VV SFZ nevyhovuje podnetu Mgr. Petra Lukášeka z 5.8.2020, v ktorom sa domáha 
zrušenia rozhodnutia VV SFZ z 8.7.2020 o pozastavení jeho výkonu funkcie ako 
člena komory SFZ na riešenie sporov a podľa čl. 60 ods. 9 Stanov SFZ predkladá 
podnet Mgr. Petra Lukášeka z 5.8.2020 na posúdenie a rozhodnutie Odvolacej 
komisii SFZ. 



Hlasovanie č. 2: 
Schvaľujem návrh na zmenu členov Komisie pre riadenie II. ligy, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na zmenu členov Komisie pre riadenie II. ligy, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na zmenu členov Komisie pre riadenie 
II. ligy. 
 
V prvom aj v druhom prípade sa hlasovania zúčastnilo 11 členov VV SFZ, z toho všetci 
11 hlasovali jednomyseľne formou “schvaľujem”. 
 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi 
riadnymi zasadnutia VV SFZ. 
 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 18: Informácia o organizovaní konferencií „Šport a právo“ a „Šport a média“ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne 
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý informoval, že v dňoch 04. - 05. novembra  sa v konferenčných 
priestoroch hotela AquaCity v Poprade uskutoční dvojkonferencia, organizovaná 
ako nekomerčné odborné podujatie a na jej príprave sa podieľajú členovia a priatelia 
občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť s podporou Slovenského futbalového 
zväzu ako hlavným partnerom podujatia, ako aj ďalšími partnermi, priateľmi a 
spolupracovníkmi UčPS. 

Pre zástupcov športovej obce a médií sa pripravuje II. ročník odbornej konferencie, ktorá sa 
bude konať dňa 04. novembra 2020, v rámci ktorej sa budú hľadať odpovede na otázky z oblasti 
športu a médií formou diskusií, okrúhlych stolov a prezentácií. Pre zástupcov športovej obce a 
práva sa pripravuje IX. ročník odbornej konferencie, ktorá sa bude konať dňa 05. novembra 
2020, v rámci ktorej sa budú hľadať odpovede na otázky z oblasti športu a práva formou diskusií, 
okrúhlych stolov a prezentácií. 

Cieľom podujatia je poskytnúť formou diskusií s odborníkmi pri okrúhlych stoloch čo najviac 
aktuálnych informácií k vybraným témam širokej verejnosti aj tým, že priebeh konferencie 
bude možné sledovať bezplatne online na webovej stránke UčPS, pričom pasáže z vystúpení a 
diskusií si bude možné pozrieť aj neskôr vo videoarchíve z konferencie. 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o organizovaní konferencií „Šport a právo“ a 
„Šport a média“. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 19: 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. Borisa 
Kitku a p. Jozefa Jurištu.  

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Petra 
Sepešiho. 

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

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 20: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 3. septembra 2020 v Ňáradi: 

Uznesenie č. 97/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 



Uznesenie č. 98/20 VV SFZ:  

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

2) VV SFZ ruší uznesenie zo dňa 8. septembra 2020 č. 79/20 VV  SFZ, v časti schválenej 
zmeny účelu použitia príspevku v rámci realizácie projektu podpory rekonštrukcie, 
výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-21 v klube FK 
Bidovce. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 99/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie 
SFZ. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť členov návrhovej a mandátovej 
komisie, ako aj overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení:  

Mandátová komisia: 
Milan Vojtek (SFZ), Štefan Laurinčík (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Vladimír Hracho (ZsFZ), 
Ernest Peterke (SsFZ) Jaroslav Švarc (VsFZ) 
 
Návrhová komisia: 
Tomáš Fodrek (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK), Kamil Kyselica (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ), 
Juraj Pilát (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ) 
 
Overovatelia zápisnice: Jozef Chudý (ÚLK), Ľubomír Suchý (BFZ), Vendelín Novysedlák 
(VsFZ) 

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 100/20 VV SFZ:  
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozhodnutia  o výške členského 
príspevku a návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených 
a individuálnych členov SFZ.  

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 101/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť účtovnú závierku SFZ za rok 
2019 a vziať na vedomie správu audítora za rok 2019. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť rozdelenie hospodárskeho 
výsledku SFZ a preúčtovať ho na účet Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých 
rokov. 

                                                                                                                      T: ihneď 



                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 102/20 VV SFZ:  

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť účtovnú závierku SFZ 
Marketing, s.r.o. za rok 2019 a vziať na vedomie správu audítora za rok 2019. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť rozdelenie hospodárskeho 
výsledku SFZ Marketing, s.r.o. a preúčtovať ho na účet Zákonný rezervný fond. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 103/20 VV SFZ:  

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie poriadku Komory SFZ pre riešenie 
sporov. 

2) VV SFZ poveruje dočasne povereného predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 
zriadením pracovnej skupiny za účelom prípravy ďalšej novely Poriadku Komory SFZ 
pre riešenie sporov v zmysle doručených pripomienok. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 104/20 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ v zmysle princípu primeranosti neschváliť 
návrh na odvolanie prof. Tomáša Gábriša z pozície člena Komory SFZ pre riešenie sporov.  
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 105/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže – jeseň 2020. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 106/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh zloženia realizačných výberov mládeže SR – jeseň 2020. 
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 107/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh rozpočtu modelu prípravy reprezentačného družstva SR U18/19 na 
ME 2022. 



                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 108/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o licenčnom cykle za súťažný ročník 2019/20. 

 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

 

Uznesenie č. 109/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na odpredaj nehnuteľností v majetku SFZ v mestách 
Topoľčany a Lučenec. 

2) VV SFZ ruší uznesenie VV SFZ zo dňa 7. novembra 2017 č. 134/17 VV SFZ v časti 
týkajúcej sa odpredaja majetku SFZ v meste Lučenec. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: 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 

Uznesenie č. 111/20 VV SFZ: 

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

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 112/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi 
riadnymi zasadnutia VV SFZ. 




