
Zápisnica č. 09/20 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 1. decembra 2020 v sídle SFZ 
a online spôsobom  

  

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 

 Jaroslav Kentoš – reprezentačný tréner SR U21 

         Mária Berdisová - vedúci oddelenia strategických projektov 
          
Program: 

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Schvaľovanie návrhu na predĺženie zmluvy pre reprezentačného trénera SR 

„A“  
4. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U21 
5. Schvaľovanie návrhu na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ na 

uzatvorenie zmluvy medzi SFZ a FIFA o poskytnutí bezúročnej pôžičky  



6. Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu 
a výstavbu futbalovej infraštruktúry 

7. Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ 
8. Informácia o stave projektu implementácie systému VAR v podmienkach 

SFZ 
9. Schvaľovanie návrhu na rozdelenie príspevkov na podporu mládeže 

z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ 
10. Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ 
11. Schvaľovanie návrhu na právno-organizačnú zmenu v klube 
12. Informácia o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému 

v podmienkach SFZ 
13. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie smernice klubového 

licenčného systému SFZ – vydanie 2018 
14. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za rok 

2020 
15. Informácia o činnosti Fondu na podporu športu 
16. Ustanovovanie komisie partnerov 
17. Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2021 
18. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
19. 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 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 bolo predložené na zasadnutí ako samostatný 
bod programu. 

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 
K bodu 3: Schvaľovanie návrhu na predĺženie zmluvy pre reprezentačného trénera SR 
„A“  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Vzhľadom na splnenú úlohu z barážového stretnutia 
o ME v Severnom Írsku a zlepšený herný prejav reprezentačného družstva aj v Lige národov, 
sa členovia VV SFZ jednomyseľne zhodli na tom, aby bola trénerovi p. Štefanovi Tarkovičovi 
bola predĺžená zmluva od 1. decembra 2020 do 31. decembra 2021. 
V prípade postupu reprezentačného družstva SR „A“ do barážovej fázy MS 2022 by sa zmluva 
automaticky predĺžila do 31. marca 2022. 
V prípade postupu na záverečný turnaj MS 2022 by sa zmluva automaticky predĺžila do 
oficiálneho skončenia podujatia (25. december 2022). 
Jednostranná opcia zo strany SFZ 
V prípade postupu futbalovej reprezentácie SR „A“ na záverečný turnaj MS 2022 je dohodnutá 
jednostranná opcia zo strany SFZ na ďalší kvalifikačný cyklus (ME 2024) pri zachovaní 
pôvodných zmluvných podmienok. 
Výpovedná doba 
Obe zmluvné strany majú možnosť vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba 
pre obe strany je 6 mesiacov. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na predĺženie zmluvy pre reprezentačného trénera SR „A“ p. 
Štefana Tarkoviča. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 4: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U21 



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí trénera reprezentačného družstva 
SR U21 p. Jaroslava Kentoša, ktorý členom VV SFZ vyhodnotil pôsobenie svojho družstva 
v predchádzajúcom kvalifikačnom cykle. 
 
Pozitíva: 

- až 17 mladších hráčov (2000ky a ml.) si vyskúšalo atmosféru 21ky a  získali dôležité 

skúsenosti, to je veľmi pozitívne pre ďaľšiu kvalifikáciu. 

- zaradenie Suslova (2002) do zápasu vo Francúzsku a hlavne jeho dobrý výkon.  

Následne dostal pozvánku do SR A. V širších nomináciách sa ocitli aj Tupta, Mojžiš a 

Strelca). 

- vždy druhý zápas na zraze sme podali lepší výkon ako prvý zápas. (Mali sme dlhšie 

hráčov pokope, mohli sme s nimi pracovať po každej stránke). 

- vytvorené podmienky počas reprezentačných zrazov. 

Negatíva: 

- nedisciplinovanosť na ihrisku, veľa žltých kariet, až 30, najviac v skupine. Až  6 krát 

nemohli hráči hrať  - stop na jeden zápas. 5 hráčov malo stop na zápas po 3 žltých 

kartách (Šulek, Sluka, Herc, Almási), po 5 kartách (Herc) a červená karta Pokorný. 

V našom prvom kvalifikačnom zápase pri mužstve vo Švajčiarsku nemohli hrať naši 

traja veľmi dôležití hráči pre tresty (Pokorný, Šulek, Almási). 

- počet inkasovaných gólov (hra v defenzíve). 

- covid negatívne  ovplyvnil nominácie na zápasy (Tupta, Pokorný, Strelec, Oravec). 

- kolísavé výkony tímu, vždy prvý zápas na zraze sme podali priemerný výkon. 

Záver a odporúčania pre budúcnosť:   

- celkovo musíme zlepšiť hru v obrane,na úrovni tímu, formácie a jednotlivcov.  

- dôsledne pracovať na zlepšení disciplíny na ihrisku. 

- väčšia podpora klubov, ktoré dávajú šancu mladým slovenským hráčom 

- medzinárodná konfrontácia je dôležitý predpoklad dobrej pripravenosti tímu na 

ďalšiu kvalifikáciu. 

Rámcový program 2021:  

- január (nie je asociačný termín) sústredenie v Turecku (v pláne 2 prípravné zápasy). 

Predbežný záujem hrať má Slovinsko, Dánsko, Turecko,Belgicko 

- január žreb novej kvalifikácie na ME 21. 

- marec (asociačný termín) v pláne 2 prípravné zápasy. Predbežný záujem má 

Turecko,Poľsko,Slovinsko 



- jún  (asociačný termín) v pláne 2 prípravné zápasy.  Predbežný záujem má Turecko a 

Poľsko. 

- september -  november     kvalifikácia na ME 
Ciele sústredenia a prípravných zápasov:  

- pripraviť tím na budúcu kvalifikáciu.  

- spoznať, vyskúšať potencionálnych hráčov do ďalšej kvalifikácie. Bude to důležité 

s pohľadu tímovej chémie a celkového fungovania hráčov v novotvoriacom sa kolektíve 

na ďalšie kvalifikačné obdobie. 

- Budovanie hernej koncepcie 

- Rozvoj hráča po všetkých stránkach( technická,taktická,kondičná,mentálna) 

- Testovanie hráčov-  spolupráca s klubmi (stanovenie konkrétnych cieľov v každej 

súčasti športovej prípravy) 

Ciele kvalifikácie:  

- dať priestor a pripraviť našich najlepších hráčov do 21 rokov na Slovensku pre náš 

„A“ tím.  

- postup na ME. 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U21. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
 
K bodu 5: Schvaľovanie návrhu na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ na uzatvorenie 
zmluvy medzi SFZ a FIFA o poskytnutí bezúročnej pôžičky pre SFZ  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že po dôkladnom zvážení súčasnej situácie 
a výhľadu na najbližšie obdobie predkladá návrh na udelenie mandátu preňho, aby mohol 
uzavrieť zmluvu medzi SFZ a FIFA o poskytnutí bezúročnej pôžičky v prospech SFZ. 

Toto riešenie sa javí ako rozumné v čase nelichotivej finančnej situácii, no najmä v čase dopadu 
následkov pandémie COVID19 nielen na futbalové prostredie. SFZ zaznamenal tento 
rok výrazné výpadky príjmov, naďalej vykonáva všetky svoje činnosti, ale príjmy sú vplyvom 
pandémie COVID19 a rozhodnutiami štátnych orgánov obmedzené. FIFA pripravila v rámci 
pomoci svojim členom program v podobe bezúročnej pomoci v dĺžke trvania maximálne 5 
rokov a v maximálnej výšky do 5 miliónov USD. Čerpanie úveru bude určené pre naliehavé 



potreby SFZ, klubov profesionálneho futbalu na ďalšie obdobie. V zmysle predloženého 
návrhu o poskytnutí pomoci zo strany FIFA sa členovia VV SFZ jednomyseľne uzniesli na tom, 
aby sa SFZ uchádzal o čerpanie úveru vo výške 2 milióny USD.  

SFZ zároveň eviduje záujem o poskytnutie úveru aj zo strany ďalších subjektov z prostredia 
SFZ. S touto možnosťou by FIFA súhlasila iba v prípade dostatočného zabezpečenia 
pohľadávky, teda bezpečným ručením zo strany záujemcov, ktoré by boli následne v právnom 
vzťahu so SFZ. Druhá podmienka zo strany FIFA je, že SFZ nemôže ísť nad úverový limit vo 
výške 5 miliónov USD.   

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ udeľuje mandát pre prezidenta SFZ na uzatvorenie zmluvy medzi SFZ a FIFA 
o poskytnutí bezúročnej pôžičky pre SFZ. 
 

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 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, 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 255 partnermi a  finančný 
príspevok bol už aj uhradený 148 partnerom. Celková suma, ktorá bola uhradená, predstavuje 
viac ako 1.650.000,- eur z celkového objemu 3,5 mil. eur určených na projekt do konca roka 
2021.  
V súvislosti s realizáciou projektu obdržal SFZ ďalších 8 žiadostí o predĺženie termínu 
realizácie projektu. Hlavným dôvodom neschopnosti realizovať zámer v pôvodnom termíne je 
u všetkých žiadateľov nepriaznivá pandemická situácia a s ňou spojený výpadok príjmov, 
prípadne neschopnosť dodávateľov uskutočniť práce v stanovenom termíne z dôvodu 
karanténnych opatrení alebo živelnej pohromy. 
 
Zároveň bol VV SFZ predložená aj jedna žiadosť o zmenu partnera realizácie projektu. 
 
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 schvaľuje zmeny a predĺženia termínov v jednotlivých projektov v zmysle 
predloženého návrhu. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o základných náležitostiach zvolania 
Konferencie SFZ. 
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.  
 
V zmysle uvedených ustanovení bol predložený návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 26. 
február 2021. Miesto konania sa upresní na najbližšom zasadnutí VV SFZ, nakoľko bude 
závisieť aj od režimu jednotlivých hotelov, či budú v prevádzke pri opatreniach Úradu 
verejného zdravotníctva. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferenciu SFZ na deň 26. februára 2021. 
2) VV SFZ ukladá GS SFZ, prezidentovi ÚLK a predsedom RFZ, aby v termíne do 

15. januára 2021 nahlásili mená pracovných komisií konferencie. 
 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 8: Informácia o stave projektu implementácie systému VAR v podmienkach 
SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov SFZ 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý členov VV SFZ informoval o projekte VAR. 

A. Oblasť technologického riešenia  



Školiace stredisko v NTC SFZ Senec („simulátor“ VAR) 
VAR systém (miestnosť pre File Server + 2 miestnosti VOR) 

Po uskutočnení výberového konania na obstaranie a dodanie systému VAR ako takého (HW & 
SW riešenie s  technickou špecifikáciou systému spolu s požiadavkou na možnosť 
vyhodnocovania vzájomného pozičného postavenia hráčov tzv. „offside“ rozhodnutie (riešenie 
s  kalibráciou voči hracej ploche a použitím 3D triangulačných čiar)) ktoré  prebehlo v mesiaci 
August 2019 a následne bola vykonaná inštalácia systému VAR (tzv. “simulátor”) v mesiaci 
Október 2019. Bola zriadená technologická miestnosť a dve VOR („Video Operating Room“), 
v priestoroch budovy NTC SFZ SFZ. 

Trénigová hracia plocha – NTC SFZ Senec (ihrisko s umelým povrchom). 

Súčasne s inštalovaním systému VAR bol nainštalovaný aj statický kamerový systém pre 
zabezpečenie lokálnej produkcie videosignálu z ihriska s umelou hracou plochou (slúži ako zdroj 
video signálu potrebného pre „off-line“ a „on-line“ školenia tímov v zložení VAR, AVAR a RO 
– všetko podľa metodiky IFAB/FIFA IAAP). Uvedený systém má optické prepojenie do 
technologickej miestnosti systému VAR pre „transport“ videosignálu zo 6 ks „statických“ PTZ 
kamier umiestnených na stĺpoch umelého osvetlenia ihriska s umelou trávou (2 ks pre 
„offside“ zábery, 2 ks pre pokutové územia a 2 ks “reverzný” uhol pohľadu pre pokutové územia) 
s doplnením videosignálu z dvoch “živých” TV kamier produkujúcich “široké” and “detailné” 
zábery (pozícia pre obsluhu kamier je nad krytou „tribúnkou“). 

Hlavná hracia plocha (ihrisko s prírodnou trávou). 

Následne po  predchádzajúcej inštalácii bol inštalovaný aj obdobný kamerový system na 
hlavnom ihrisku NTC SFZ Senec s prírodnou trávou s rovnakou filozofiou umiestnenia 
statických a aj živých kamier s optickým pripojením do technickej miestnosti systému VAR. 

”Mobilné“ riešenie pre systém VAR   (VOR umiestnená v automobile) 
 
Transportné vozidlá 
Po uskutočnení výberového konania pre obstaranie 2 kusov vozidiel boli tieto v mesiaci Február 
2020 dodané v štandardnej výbave nákladového priestoru spolu so zimnou výbavou a 
doplňujúcim inštalovaním tzv. “cúvacej” kamery. Následne boli tieto vozidlá poskytnuté 
vybratej špecializovanej spoločnosti pre uskutočnenie prerobenia a vybavenia nákladového 
priestoru základnou technikou (inštalácia “rackov”, napájacieho elektrického systému, 
klimatizácie, TV monitorov, …) pre špecifické podmienky techniky pre systém VAR 
 
Inštalácia systému VAR (tzv. “mobilná” VOR a technická miestnosť) 
Následne boli originálne vybratou firmou pre dodávku systému VAR nainštalované ďalšie 2 
systémy VAR spolu s kabelážou a to v robustnejšej konfigurácii ako pre tzv. „simulátor“ systému 
VAR z dôvodu zabezpečenia vyššej bezpečnosti „mobilnej“ prevádzky VOR. 
 
Komunikačný hlasový systém 
InterCom a rozhodcovský hlasový komunikačný system Vokkero  



Súčasne s inštalovaním systému VAR bol nainštalovaný interný komunikačný systém (InterCom) 
medzi VAR, AVAR a RO s optickým prepojením až na hraciu plochu ku RRA umožňujúcim 
hlasovú komunikáciu s tímom rozhodcov na hracej ploche (Vokkero Squadra). 

Vokkero Guardian VAR/rozhodcovský kom. systém (cez tzv. „gateway“) 
Následne pre umožnenie komunikácie s rozhodcami na hracej ploche bol zakúpený nový set 
komunikačného sysému Vokkero Guardian, ktorý bol pomocou príslušenstva (WI modul + pitch 
Gateway) prepojený s inštalovaným systémom VAR a jeho systémom (Intercom). 
 
VOL (tzv. “Virtual Offside Line”  (virtuálna offsidová čiara)).   
Pre umožnenie sofistikovanejšieho posudzovania ofsajdových situácií bol systém VAR dodaný 
s funkcionalitou systému VOL, ktorý je produktom fy DELTA Cast a je prepojený s pultom 
obsluhy Replay Operátora s grafickým výstupom na obrazovku systému VAR. 
 

B. Oblasť školenia tímov  VAR – AVAR – RO. 

Základným predpokladom správneho a efektívnehho používania systému VAR  je riadne 
a kvalitné zaškolenie jednotlivých osôb pre vykonávanie funkcie VAR, AVAR a RO (z angl. 
„Replay Operator“ = technik systému VAR) v súlade so stanoveným pravidlami a požiadavkami 
podľa IAAP (z angl. „Implementation Assitance and Approval Programme“).  
 
Teoretické školenia. 
Po zahájení projektu bolo vybratých z nominačnej listiny SFZ pre Fortuna ligu po 16 rozhodcov 
pre školenie na funkciu VAR a 16 asistentov rozhodcov pre školenie na funkciu AVAR 
doplnených o 6 vybratých špecialistov pre školenie na funkciu RO. Školenia boli zahájené dňa 
11. novembra 2019 konaním tzv. „kick-off“ mítingu v priestoroch NTC Senec. 
 
Školenie používania systému VAR prostredníctvom sledovania video klipov. 
Školenia pokračovali s využitím tzv. simulátora inštalovaného systému VAR v dvoch 
miestnostiach VOR a to s využitím jednoduchých a neskôr zložitých klipov – video situácií 
v niekoľkých časových cykloch s rozdelením VAR-AVAR v skupinách po štyri dvojice. 
Uvedený typ školení prebehol v období 11.11.2019 až 9.2.2020. 

 
Školenie prostredníctvom tzv. „offline“ sledovania živých stretnutí. 
Následne školenia pokračovali už vo forme sledovania prípravných stretnutí v režime 
„offline“ s využitím živého signálu z kamerového systému inštalovaného na hracej ploche 
s umelým trávnatým povrchom a to intenzívne v období 29.1. až 29.2.2020 s následným 
pokračovaním v období od 16.6.2020 až doteraz a to už aj s využívaním sledovania živých FL 
stretnutí prostredníctvom mobilných VOR v transportných vozidlách s pripojením sa na TV 
prenosové vozy ako zdrojov signálu pre VAR (min. 8 kamerový vstup ako štandard). 
 
Školenie prostredníctvom tréningov – simulovaných  situácií na hracej ploche. 
V ďalšom priebehu školenia boli doteraz uskutočnené 4 tréningy jednotlivých skupín rozhodcov 
s tímami VAR-AVAR vo forme praktizovania a sledovania tzv. simulovaných situácií na hracej 
ploche s umelým povrchom za účasti dorasteneckého družstva MŠK Senec a s využitím živého 
signálu z kamerového systému za používanie procedúry OFR v rámci priestoru RRA a to 
v termínoch 14., 21 a 28. február a aj 25. septembra a to až do momentu, kedy bol od RÚVZ 



vydaný od 15. októbra 2020 zákaz organizovania športových podujatí (v rámci futbalu len s 
výnimkou pre súťaž „Fortuna liga“), ktorý je platný až doteraz. 

 
Školenie prostredníctvom tzv. „online“ sledovania živých stretnutí. 
Pre záverečnú fázu školenia sa využíva už priame rozhodovanie mládežníckych a seniorskych 
stretnutí (prípravných, ale aj súťažných) a to už vo forme tzv. režimu „online“ s využitím živého 
signálu z kamerového systému inštalovaného na hracej ploche a to ako s umelým, tak aj 
prírodným trávnatým povrchom v rámci NTC SFZ Senec v období od Augusta 2020 až do 
momentu, kedy RÚVZ vydal zákaz organizovania športových podujatí, ktorý je platný až doteraz. 
Doteraz bolo v režime „online“ odsledovaných celkovo 22 stretnutí vybratými 7 dvojicami 
VAR-AVAR za podpory 6 RO. V uvedenom type školení sa bude pokračovať od momentu 
akonáhle bude zrušený zákaz organizovania športových podujatí tak, aby bol čo najskôr 
ukončený celý proces školenia podľa procedúry a požiadaviek IAAP pre minimálne štyri tímy 
VAR-AVAR-RO (ideálne ešte do konca roku 2020). 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o stave projektu implementácie systému VAR 
v podmienkach SFZ. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 9: Schvaľovanie návrhu na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z 
uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v nadväznosti na predchádzajúce 
uznesenia VV SFZ a Konferencie SFZ, uplatnil SFZ v priebehu roka 2020 doposiaľ nárok na 
vyplatenie solidárneho príspevku v celkovej sume 342 822.75 EUR v rámci prestupu 
nasledujúcich hráčov: 
 
(i) Juraj Kucka - za prestup z Trabzonspor do Parma 
 
celkové prijaté peniaze: 97 351,78 EUR 
z toho 10% ostáva na SFZ: 9 735,17 EUR 
z toho už prerozdelené peniaze: 44 717,92 EUR (FC Baník Prievidza v zmysle uzatvorenej 
dohody o urovnaní) 
na prerozdelenie: 42 898,68 EUR - tieto peniaze by mali byť prerozdelené klubom ObFZ 
Banská Bystrica - rozhodnutím VV SFZ 
 
 
(ii) Patrik Hrošovský - za prestup z Viktoria Plzeň do KRC Genk 
 
celkové prijaté peniaze: 106 493,15 EUR  
z toho 10% ostáva na SFZ: 10 649,31 EUR 



z toho už prerozdelené peniaze: 48 781,97 EUR (FC Baník Prievidza v zmysle uzatvorenej 
dohody o urovnaní) 
na prerozdelenie: 47 061,86 EUR - tieto peniaze by mali byť prerozdelené klubom ObFZ 
Trenčín - rozhodnutím VV SFZ 
 
 
(iii) Ondrej Duda - za prestup z Hertha Berlin do 1. FC Koln 
 
celkové prijaté peniaze: 137 671,23 EUR 
z toho 10% ostáva na SFZ: 13 767,12 EUR 
z toho už prerozdelené peniaze: neboli 
na prerozdelenie: 123 904,11 EUR - tieto peniaze by mali byť prerozdelené klubom ObFZ 
Košice mesto - rozhodnutím VV SFZ 
 
 
(iv) Tomáš Huk - za prestup z FK 1904 DAC Dunajská Streda do Piast Gliwice 
 
celkové prijaté peniaze: 764,93 EUR  
z toho 10% ostáva na SFZ: 76,49 EUR 
z toho už prerozdelené peniaze: neboli 
na prerozdelenie: 688,44 EUR - tieto peniaze by mali byť prerozdelené klubom ObFZ 
Košice mesto - rozhodnutím VV SFZ 
 
 
(v) Michal Škvarka - za prestup z MŠK Žilina do Ferencváros Budapešť 
 
celkové prijaté peniaze: 541,66 EUR (už bola vystavená faktúra, plnenie v najbližších dňoch) 
z toho 10% ostáva na SFZ: 54,16 EUR 
z toho už prerozdelené peniaze: neboli 
na prerozdelenie: 487,50 EUR - tieto peniaze by mali byť prerozdelené klubom 
Turčianskeho futbalového zväzu - rozhodnutím VV SFZ 
 
V zmysle materiálu predloženého na zasadnutie VV SFZ konané dňa 18.6.2019 bol 
schvaľovaný návrh prerozdelenia finančných prostriedkov podľa nasledovného kľúča: 

„V prípade, že klub, ktorý už nie je členom SFZ, nemá v rámci svojej oblastnej príslušnosti 
športového nástupcu, prináleží všetkým klubom v rámci príslušného ObFZ 90% zo sumy 
uplatnenej zo strany SFZ, pričom 30% rozdeľovanej sumy bude rozdelených pomerne medzi 
kluby, ktoré majú 1 alebo 2 aktívne družstvá mládeže, 30% sumy medzi kluby, ktoré majú 3 
až 5 aktívnych družstiev mládeže a 30% sumy medzi kluby, ktoré majú 6 a viac aktívnych 
družstiev mládeže v súťažiach SFZ.“ 

Nakoľko s vyššie uvedeným systémom prerozdelenia neboli stotožnené kluby príslušných 
dotknutých oblastných futbalových zväzov, boli členovia VV SFZ požiadaní, aby schválili 
prerozdelenie finančných prostriedkov výlučne na základe počtu mládežníckych družstiev (bez 
príslušnej kategorizácie).  
 

 

 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z 
uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ v zmysle 
predkladaného materiálu. 
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 prijatie nových riadnych členov SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v zmysle čl. 51, odsek 2, 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:  
 
Futbalový klub Lovinobaňa (občianske združenie, ObFZ Lučenec) 
FC VSS Košice (akciová spoločnosť, ObFZ Košice - mesto) 
 
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 Futbalový klub Lovinobaňa a FC VSS Košice za nových riadnych 
členov SFZ. 
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 právno-organizačnú zmenu v klube 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v zmysle článku 14 ods. 5 Smernice o 
právno-organizačných zmenách v kluboch schválenej výkonným výborom SFZ dňa 08.03.2016 
(ďalej len „smernica“) matrika SFZ predkladá výkonnému výboru SFZ spolu so stanoviskami 



nižšie uvedených oddelení/úsekov podklady pre rozhodnutie  
o právno-organizačnej zmene v klube.   
O súhlas s právno-organizačnou zmenou v klube spočívajúcou v zmene vlastníckych vzťahov  
v klube požiadala Akciová spoločnosť FK Železiarne Podbrezová, so sídlom Kolkáreň 58, 976 
81 Podbrezová, IČO: 50922602, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom 
Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1142/S (ďalej len „FK Železiarne Podbrezová“). 
  
V zmysle článku 14 ods. 5 smernice vydávajú stanovisko nižšie uvedené oddelenia, resp. úseky: 
 
legislatívno-právne oddelenie SFZ    - súhlasné stanovisko  
ekonomický útvar SFZ     - súhlasné stanovisko 
matrika SFZ       - súhlasné stanovisko 
technický úsek SFZ      - súhlasné stanovisko 
Komisia SFZ pre riadenie II. ligy (riadiaci orgán súťaže) - súhlasné stanovisko  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na právno-organizačnú zmenu v klube FK Železiarne 
Podbrezová. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 12: Informácia o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému 
v podmienkach SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému v podmienkach SFZ. 
Licenčný štandard UEFA ukladá všetkým jej členským asociáciám a zväzom (ďalej len NA) 
minimálne raz ročne informovať kompetentný orgán NA o aktuálnom vývoji a cieľoch 
klubového licenčného systému (ďalej len KLS) v jej podmienkach. V zmysle tejto požiadavky 
predkladáme výkonnému výboru SFZ (ďalej len VV SFZ) informáciu o aktuálnom vývoji a 
cieľoch KLS v podmienkach SFZ.  
Zasadnutie riadiaceho manažmentu  
Uskutočnilo sa  27. 08. 2020 v sídle SFZ. Riadiaci manažment prerokoval priebeh a závery 
interného auditu KLS SFZ, vykonaného po licenčnom cykle 2019/20, zaoberal sa  
pripravenosťou licenčnej administratívy SFZ (ďalej len LA) na dozorový audit SGS-ICS a 
prerokoval a schválil ciele KLS v podmienkach SFZ pre licenčný cyklus 2020/21, z ktorých 
najdôležitejšími sú tieto: 

 

1.1  Do 30.11.2020 pripraviť a všetkým klubom, ktorých sa to týka, zaslať výzvu na 
prihlásenie sa do príslušných licenčných konaní v licenčnom cykle 2020/21. 

 



1.2 Pripraviť novelu súčasnej licenčnej smernice SFZ, týkajúcu sa udeľovania licencie 
klubu  v likvidácii a po schválení VV SFZ (december 2020) ju zaslať na vedomie 
UEFA. 

 

1.3 Pripraviť návrh obsahu licenčného konania pre III. ligu mužov a I. ligu žien a 
predložiť ho na schválenie VV SFZ (najneskôr v januári 2021), s návrhom na 
použitie v licenčnom cykle 2020/21. 

 

1.4 Podľa skúseností z prvého roku použitia, doprogramovať upraviť a nastaviť 
funkcionality elektronického modulu licenčných konaní SFZ a do licenčného 
konania prostredníctvom tohto systému zapojiť ďalšie kluby (min. kluby II. ligy 
mužov).  

 

1.5 Organizovať XV. licenčný workshop pre kluby FORTUNA ligy, spolupracovať pri 
organizácii licenčného workshopu pre kluby II. ligy mužov v roku 2021. 

 

Prijaté boli aj čiastkové ciele vo všetkých piatich oblastiach licenčných kritérií (športové, 
infraštruktúrne, personálno-administratívne, právne a finančné). Kontrola ich plnenia bude 
súčasťou interného auditu KLS po licenčnom cykle 2020/21. 
Závery zasadnutia riadiaceho manažmentu KLS prerokovala a schválila na svojom zasadnutí 
dňa 17.9.2020 aj LcK, pričom na rovnakom zasadnutí schválila aj ďalšie dokumenty, 
potrebné pre licenčný cyklus a licenčné konania v súťažnom ročníku 2020/21. 
 

Dozorový audit SGS-ICS 

Dozorový audit KLS SFZ a LA SFZ bol audítorom nezávislej certifikačnej spoločnosti SGS-
ICS vykonaný dňa 29. septembra 2020 v sídle SFZ.   
Po kontrole podkladových materiálov, zväzovej i klubovej dokumentácie, audítor konštatoval 
splnenie  požiadaviek  a  v protokole so  závermi auditu odporučil certifikačnej komisii SGS-
ICS   
udelenie certifikátu, oprávňujúceho LA SFZ udeľovať licencie aj v ďalšom licenčnom cykle.     
Výročný licenčný workshop UEFA  CL&FFP 

Vzhľadom na zhoršenie pandemickej situácie prakticky v celej Európe, bolo konanie 
každoročného Výročného workshopu UEFA CL&FFP odložené na neurčito (pravdepodobne 
jar 2021) a ako náhradu začala LA UEFA formou videokonferencií organizovať regionálne 
skupinové licenčné workshopy. 
SFZ bol pozvaný na videokonferenciu konanú dňa 1. októbra 2020, za účasti zástupcov Česka, 
Maďarska a Poľska. Za SFZ sa jej zúčastnil manažér KLS SFZ Milan Vojtek. 
 

Program bol rozdelený do 3 častí a jeho hlavnými bodmi boli: 
� Sumarizácia licenčného cyklu 2019/20 z pohľadu UEFA a rozhodnutí jej členských 

asociácií a zväzov (ďalej len NA) o udelení licencií klubom na licenčnú sezónu 2020/21; 
� Skupinová  diskusia účastníkov videokonferencie na tému licenčného konania a udeľovania 

licencií v období  pandémie COVID-19; 
� Predpoklady a východiská pre licenčný cyklus 2020/21. 

 



K programu videokonferencie: 
� Pod vplyvom pandémie COVID-19 UEFA vytvorila 2 pracovné skupiny, ktoré riešili najmä 

otázky termínov a obsahu licenčného konania pre sezónu 2020/21, ako aj otázky finančného 
a regulačného dopadu tejto situácie na kluby a národné asociácie. 

� Na základe odporúčaní uvedených pracovných skupín, prijal v marci 2020 výkonný výbor 
UEFA viaceré operatívne rozhodnutia, ktoré boli bezodkladne odkomunikované všetkým 
NA UEFA. Jednalo sa najmä o tieto rozhodnutia, ktoré v plnom rozsahu v licenčnom cykle 
2019/20 realizovala aj LA SFZ: 
® posun termínu ukončenia licenčných konaní z 31.5.2020 na 30.6.2020; 

 

® posun termínu prípadného mimoriadneho použitia klubového licenčného systému 
z 15.4. 2020 na 15.5.2020 (netýkalo sa slovenských klubov); 

 

® posun termínu predloženia dokumentácie klubov k záväzkom po lehote splatnosti z 31.3. 
2020 na 30.4.2020; 
 

® zrušenie predkladania a posudzovania finančných informácií do budúcnosti klubov; 
 

® posun prvého termínu finančného monitorovania účastníkov mužských klubových 
súťaží UEFA 2020/21 z 15.7.2020 na 12.8.2020; 
 

® posun termínu dokladovania záväzkov klubov po lehote splatnosti pri finančnom 
monitorovaní klubov v mužských klubových súťažiach UEFA z 30.6.2020 na 31.7.2020; 
 

® rozhodnutie, že finančný rok 2020 bude pri posudzovaní vyrovnaného hospodárenia 
klubov posudzovaný až o rok neskôr, spolu s finančným rokom 2021.     

 

� V licenčnom cykle 2019/20 o udelenie licencie pre mužské klubové súťaže UEFA 2020/21 
vo všetkých 55-tich NA žiadalo 561 klubov a licencia bola udelená 499-im. Najčastejším 
dôvodom neudelenia licencie boli záväzky klubov po lehote splatnosti voči zamestnancom 
a/alebo daňovým/sociálnym inštitúciám a orgánom (23 klubov). Do klubových súťaží 
UEFA 2020/21 neboli pre porušenie princípov UEFA finančného fair-play (FFP) zaradené 
aj niektoré známe kluby, ako grécky Panathinaikos Atény alebo turecký Trabzonspor. Do 
mužských klubových súťaží UEFA 2020/21 bolo spolu zaradených 239 klubov.  

� O udelenie licencie pre UEFA Ligu majstrov žien 2020/21  žiadalo 125 klubov z 50-tich NA 
(z toho 4 zo Slovenska). Licencia bola udelená 102 klubom. Do UEFA Ligy majstrov žien 
2020/21 bolo celkovo zaradených 62 klubov. 

� V rámci UEFA FFP bude ďalej monitorovaných 40 klubov (účastníci klubových súťaží 
UEFA 2020/21), ktoré k 31.7.2020 vykázali záväzky po lehote splatnosti (medzi nimi aj ŠK 
Slovan Bratislava). O tejto skutočnosti boli všetky kluby a ich NA písomne informované 
listom predsedu UEFA Club Financial Control Body.  

� V skupinovej diskusii s pripravenými prezentáciami vystúpili zástupcovia zúčastnených NA. 
Vo svojich vystúpeniach sa zamerali najmä na priebeh licenčných konaní v sezóne 2019/20 
v jednotlivých NA, dopad pandémie COVID-19 na súťaže, kluby a NA, ako aj opatrenia 
realizované v tejto súvislosti vládami, štátnymi a inými orgánmi a inštitúciami či NA.  
Priebeh licenčných konaní bol vo všetkých NA veľmi podobný. Prišlo k posunu viacerých 
termínov, vrátane rozhodovania licenčných orgánov, prerušeniu, resp. nedohraniu väčšiny 
súťaží, pomerne veľkým finančným stratám klubov v oblasti príjmov (57 až 70% v oblasti 
príjmov zo vstupného, sponzoringu a štátnych dotácií). Na druhej strane o 31 až 35% klesli  
prevádzkové náklady klubov. Najmä v Maďarsku a Poľsku však vláda schválila aj viaceré 



opatrenia, ktoré pomohli klubom znižovať finančné straty (napr. zníženie daní zamestnancov 
v športe, kluby mohli znížiť platy hráčov až o 70% a pod.). V Maďarsku a Poľsku boli 
klubom vyplatené aj všetky financie z predaja televíznych práv.     

Predpoklady a východiská pre licenčný cyklus 2020/21 
1. UEFA bude v spolupráci s NA (licenzormi) a ostatnými zainteresovanými stranami naďalej 

monitorovať a hodnotiť situáciu, týkajúcu sa klubového licencovania a FFP. 
2. Formou online mítingov s NA bude pokračovať informačný a konzultačný proces, 

spracované budú aj výstupy zo skupinových videomítingov s NA.  
3. Posúdené budú možné opatrenia na zmiernenie dopadu pandémie COVID-19 na licenčný 

cyklus 2020/21 (napr. na zasadnutí komisie UEFA pre klubový licenčný systém). 
4. LA UEFA začne pripravovať smernicu UEFA Club Licensing & FFP Regulations, vydanie 

2021. 
Predpokladaný vývoj klubového licenčného systému SFZ 

4.1 Smernica klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018 (ďalej len licenčná smernica) 
môže byť použitá pre účely udeľovania licencií aj v licenčnom cykle 2020/21. Bude však 
vykonaná jej novelizácia, ako je spomínané v časti 1.2. V roku 2021 očakávame prijatie 
smernice UEFA CL&FFP Regulations, Edition 2021, podľa ktorej budú v stanovenom 
termíne musieť všetky členské NA UEFA upraviť svoje v súčasnosti platné licenčné 
smernice. 
 

4.2 V spolupráci s ORS SFZ pripravíme návrh obsahu licenčného konania pre I. ligu žien, 
ktorý predložíme na schválenie VV SFZ a ak to pandemická situácia umožní (najmä 
odohranie regionálnych III. líg súťaž. ročníka 2020/21 a možné určenie postupujúcich), 
aj pre III. ligu mužov, podľa ktorého by mohli byť aspoň v skrátenom licenčnom konaní 
kluby preverované už pre zaradenie do týchto súťaží od súťažného ročníka 2021/22. 
   

4.3 Do zahájenia preverovania klubov v licenčnom cykle 2020/21 bude vykonané doprogra-
movanie a ďalšie nastavenie funkcionalít elektronického modulu licenčných konaní SFZ, 
ktorý bol premiérovo použitý v ostatnom licenčnom konaní s klubmi FORTUNA ligy  
a v nastávajúcom licenčnom konaní do systému zapojíme min. kluby II. ligy mužov. 
 

4.4 Licenčné oddelenie SFZ už od roku 2020 chceme personálne doplniť o ďalšiu osobu – 
prioritne  pre klubové súťaže UEFA a FORTUNA ligu. Už dvakrát bol vo výberových 
konaniach vybraný vhodný kandidát, ktorý však nakoniec na SFZ nenastúpil. Budeme 
preto v hľadaní vhodného kandidáta pokračovať. 
Súvisiace mzdové a iné náklady už boli zahrnuté (a nečerpané) v rozpočte SFZ na rok 
2020 a opätovne budú zahrnuté do návrhu rozpočtu SFZ na rok 2021. Tieto náklady môžu 
byť plne vykryté z finančných prostriedkov, ktoré na chod KLS v rámci HatTrick platieb 
každoročne poskytuje UEFA (v súčasnosti 250 tis. eur). SFZ tak v tejto súvislosti 
nevzniknú žiadne zvýšené náklady. 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného 
systému v podmienkach SFZ. 
 
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 zmenu a doplnenie smernice klubového licenčného 
systému SFZ – vydanie 2018 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil návrh na zmenu a doplnenie smernice klubového licenčného systému SFZ – vydanie 
2018. 
 
Zdôvodnenie 
A1. Situáciou, ktorá nastala v ostatnom licenčnom cykle, keď žiadateľ o licenciu – futbalový 

klub MŠK Žilina, a.s. – vstúpil v priebehu licenčného konania do likvidácie, sa po 
ukončení licenčného cyklu podrobne zaoberala licenčná komisia SFZ.  
Po dôslednom analyzovaní celého prípadu jednomyseľne odporučila do príslušných 
predpisov SFZ (min. licenčná smernica SFZ a rozpis súťaží riadených SFZ a ÚLK) 
doplniť ustanovenie, podľa ktorého o licenciu pre klubové súťaže UEFA a FORTUNA 
ligu nemôže žiadať a ani nemôže byť udelená klubu v likvidácii.  
Aj keď to licenčná smernica SFZ doposiaľ taxatívne neuvádzala, vstup žiadateľa 
o licenciu v priebehu licenčného konania do likvidácie, je porušením požiadavky 
preukázania „zachovania nepretržitej činnosti spoločnosti,“ ktorá je jednou zo 
základných podmienok udelenia licencie klubu na príslušnú licenčnú sezónu.  
Po niekoľkých mesiacoch riešenia podľa nášho názoru zle právne analyzovaného roz- 
hodnutia klubu, vrátane opakovaného podrobného písomného vysvetľovania 
rozhodnutia udeliť licenciu klubu v odvolacom konaní orgánom UEFA (klub si 
dosiahnutým športovým výsledkom v súťaž. ročníku 2019/20 vybojoval účasť 
v klubových súťažiach UEFA 2020/21), klub zrušil likvidáciu. Otvorene však 
uvádzame, že do budúcnosti je potrebné striktne sa vyvarovať takýchto prípadov, 
z ktorých by si iné kluby mohli vziať príklad pre riešenie podobnej situácie, aká vznikla 
s platmi hráčov v marci 2020 v Žiline.                
Uvedené ustanovenie je súčasťou „Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK 
pre súťažný ročník 2020/21“, ktorý v júli 2020 schválil výkonný výbor SFZ (ďalej len 
VV SFZ) a jeho doplnenie do licenčnej smernice SFZ je len jeho potvrdením 
v príslušnom predpise SFZ. Musí však byť schválené VV SFZ a do 31.12.2020 zaslané 
na vedomie licenčnej administratíve UEFA, nakoľko sa jedná o udeľovanie licencií pre 
klubové súťaže UEFA a najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž. 

 

A.2  Okrem vyššie uvedeného ustanovenia bolo v predkladanej novelizácii licenčnej 
smernice SFZ  upravené znenie aj niektorých ďalších článkov, nakoľko si to vyžiadal 
napr. stav, ktorý nastal po spustení používania elektronického modulu licenčných 
konaní SFZ a nahradení protokolu s rozhodnutiami licenčných orgánov národných 
asociácií elektronickým systémom UEFA BOARD. 

 



A.3 Upravená bola príloha 6, kde v rámci športových licenčných kritérií pre štart v UEFA 
lige majstrov žien prišlo k zvýšeniu min. počtu ženských mládežníckych družstiev 
z jedného na dve (podmienka účasti družstva žiačok a dorasteniek v súťažiach WU15 
a WU19 platí už druhý rok ako podmienka pre zaradenie do I. ligy žien). 

      

A4 Doplnená bola nová príloha 7, stanovujúca licenčné kritériá pre štart v I. lige žien – už 
od súťažného ročníka 2021/22. Vychádza z prílohy 6 a jej požiadavky boli v spolupráci  
oddelenia riadenia súťaží SFZ, technického úseku SFZ a manažéra klubového 
licenčného systému SFZ prehodnotené a upravené (zjemnené) na minimálne 
požiadavky, ktoré by malo spĺňať každé družstvo štartujúce v I. lige žien. Doplnenie 
tejto prílohy do licenčnej smernice SFZ je plne v súlade  s odporúčaniami UEFA zaviesť 
licencovanie klubov aj do najvyšších súťaží žien všetkých členských asociácií UEFA (v 
UEFA lige majstrov žien 2020/21 už mohli štartovať len kluby s licenciou).   

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie smernice klubového licenčného systému 
SFZ – vydanie 2018. 
 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
 K bodu 14: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za rok 
2020 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil sumár odohratých zápasov našich reprezentačných výberov. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev 
SR za rok 2020. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 15: Informácia o činnosti Fondu na podporu športu 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o aktuálnej činnosti Fondu na podporu 
športu. 
Správna rada Fondu na podporu športu v súčasnosti pracuje v kompletnom 11 člennom zložení. 
Hlavnou obsahovou náplňou zasadnutí je vypísanie výziev týkajúcich sa: 
 

- Poskytnutia finančných prostriedkov na zmiernenie negatívnych dopadov 
opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 na hospodárenie športových 
organizácií, 

- Výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry. 

 
Poskytnutie finančných prostriedkov na zmiernenie negatívnych dopadov opatrení 
v súvislosti s ochorením COVID-19 na hospodárenie športových organizácií 
Cieľom pomoci je poskytnúť profesionálnym športovým klubom finančné prostriedky na 
úhradu strát, ktoré  im vznikli počas obdobia obmedzenia hospodárskej činnosti v oblasti športu 
z dôvodu pandémie COVID-19. Vzhľadom na to, že činnosť profesionálnych športových 
klubov bola významne ovplyvnená opatreniami slovenských orgánov v súvislosti so 
zamedzením šírenia pandémie COVID-19 a oprávnené obdobie pokrýva výlučne obdobie, 
počas ktorého sa uplatňovali obmedzenia pre športové podujatia, všetky straty, ktoré vznikli 
počas tohto obdobia sa považujú za straty, ktoré vznikli v súvislosti opatreniami na zamedzenie 
šírenia pandémie. 
 
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry 
Fond v súlade s jeho poslaním stanoveným zákonom pripravuje výzvu na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, 
rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to za účelom utvárania priaznivých 
a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, 
ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne 
postihnutých občanov. 
Cieľom tejto výzvy je podpora športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového 
športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých prostredníctvom 
rozvoja športovej infraštruktúry, a to vybudovaním novej športovej infraštruktúry a zlepšením 
technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ berie na vedomie informáciu o činnosti Fondu na podporu športu. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 16: Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že nakoľko sa za celé obdobie nepodarilo 
aktivizovať činnosť Komisie partnerov SFZ, predložil návrh, aby v zmysle čl. 64 ods. 3 Stanov 
SFZ výkonný výbor zrušil túto komisiu. Členovia VV SFZ sa s týmto návrhom stotožnili. 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ ruší v zmysle čl. 64 ods. 3 Stanov SFZ Komisiu partnerov SFZ. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 17: Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2021 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že pri zohľadnení termínovej listiny, 
štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja predkladá návrh termínov zasadnutí VV SFZ 
v prvom polroku 2021 nasledovne:  
 

- 19. januára, 
- 16. februára, 
- 9. marca, 
- 6. apríla, 
- 1. mája, 
- 1. júna 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2021. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 18: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o doručených návrhoch na udelenie 
odznakov SFZ pre funkcionárov a činovníkov, ktorí sa v tomto roku dožívajú životných jubileí, 
za ich zásluhy v slovenskom futbale. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Jána 
Blecha.  

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Ondreja 
Trnovského. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
 
K bodu 19: Diskusia 
Bez diskusných príspevkov. 
 
 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 1. decembra 2020 v sídle SFZ 
a online spôsobom: 

Uznesenie č. 129/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 130/20 VV SFZ 

VV SFZ schvaľuje návrh na predĺženie zmluvy pre reprezentačného trénera SR „A“ p. Štefana 
Tarkoviča. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 131/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U21. 



 

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 132/20 VV SFZ:  
VV SFZ udeľuje mandát pre prezidenta SFZ na uzatvorenie zmluvy medzi SFZ a FIFA 
o poskytnutí bezúročnej pôžičky pre SFZ. 

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 133/20 VV SFZ: 

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

2) VV SFZ schvaľuje zmeny a predĺženia termínov v jednotlivých projektov v zmysle 
predloženého návrhu. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 134/20 VV SFZ:  

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferenciu SFZ na deň 26. februára 2021. 
2) VV SFZ ukladá GS SFZ, prezidentovi ÚLK a predsedom RFZ, aby v termíne do 15. 

januára 2021 nahlásili mená pracovných komisií konferencie. 
                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 135/20 VV SFZ: 
VV SFZ berie na vedomie informáciu o stave projektu implementácie systému VAR 
v podmienkach SFZ.  

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 136/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených 
nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ v zmysle predkladaného materiálu. 
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 137/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje Futbalový klub Lovinobaňa a FC VSS Košice za nových riadnych členov 
SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 



                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 138/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na právno-organizačnú zmenu v klube FK Železiarne Podbrezová. 
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 139/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného 
systému v podmienkach SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 140/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie smernice klubového licenčného systému SFZ 
– vydanie 2018. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 141/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za 
rok 2020. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 142/20 VV SFZ 

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

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 143/20 VV SFZ 

VV SFZ ruší v zmysle čl. 64 ods. 3 Stanov SFZ Komisiu partnerov SFZ. 
T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 144/20 VV SFZ 

VV SFZ schvaľuje návrh zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2021. 
T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 145/20 VV SFZ 




