
Zápisnica č. 03/21 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 13. apríla 2021 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 

 Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK 

 Petr Kašpar – zástupca ÚLK 

 Tibor Végh - 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 

 Tomáš Medveď – zástupca hráčov 

 Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

 

Ospravedlnený: nikto 

 

Prizvaní: Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ  

Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

Štefan Tarkovič – reprezentačný tréner SR „A“ 

 Jaroslav Rybánsky – poradca pre Legislatívno-právne otázky 

         Mária Berdisová - vedúci oddelenia strategických projektov 
          
Program: 

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Vyhodnotenie činnosti a výsledkov reprezentačného družstva SR „A“ za 

prvý kvartál roku 2021 



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

5. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam delegátov Konferencie SFZ 
6. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie štatútu Komisie pre riadenie II. 

ligy a schvaľovanie návrhu nového zloženia Komisie pre riadenie II. ligy  
7. Ustanovovanie tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov 
8. Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ 
9. Informácia o činnosti Fondu na podporu športu 
10. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

mesiacov január - marec 2021  
11. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
12. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
13. Diskusia 

 
 
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu 
a požiadal o jeho zmenu a to vo forme vypustenia bodu č. 7 s názvom „Ustanovovanie 
tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov“ 
Následne dal o tomto návrhu na doplnenie 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. 
 
Všetky úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 
K bodu 3: Vyhodnotenie činnosti a výsledkov reprezentačného družstva SR „A“ za prvý 
kvartál roku 2021 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí trénera reprezentačného družstva 
SR „A“ p. Štefana Tarkoviča, ktorý vyhodnotil kvalifikačný zraz. 

 



Pred a počas zrazu z rôznych dôvodov vypadlo z nominácie na jednotlivé zápasy až 11 hráčov: 
• Pred zrazom: Rodák (zranenie prstu na ruke), Hamšík (zranenie lýtkového svalu). 
• Pred zápasom s Cyprom: Weiss (chronické zranenie stehenného svalu / chrbta), 

Lobotka (operácia mandlí), Haraslín (zranenie stehenného svalu). 
• Pred zápasom s Maltou: Dúbravka (choroba), Haraslín (zranenie stehenného svalu), 

Bénes, Duda, Pekarík – pandemická situácia v Nemecku. 
• Pred zápasom s Ruskom: Dúbravka (choroba), Valjent (zranenie sedacieho svalu), 

Hancko (zranenie stehenného svalu), Bénes (osobné dôvody), 
do kádra sa vrátili Pekarík, Duda (uvoľnenie pandemických opatrení v Nemecku), 
Haraslín (zdravotne v poriadku). 

 
Po zápase s Cyprom sa zmenila situácia s rizikovými krajinami pre Nemecko a kluby mohli 
uvoľniť hráčov pre reprezentačné zápasy. Duda aj Pekarík sa k reprezentácii pripojili po zápase 
s Maltou. Bénes z osobných dôvodov odmietol návrat do reprezentácie. 
Celkové hodnotenie zrazu: 

Marcový reprezentačný zraz bol z hľadiska logistiky a prevencie voči infekcii Covid-19 
realizovaný na základe skúseností z novembrového zrazu, kde po dodržaní všetkých nariadení 
vyplývajúcich z nášho manuálu sme opäť ani u jedného z hráčov nemali pozitívny prípad. 
Na poslednú chvíľu sme z dôvodu prísnych nariadení „UEFA Return to play“ protokolu museli 
meniť program zrazu pred odletom na Cyprus. Zabezpečenie a organizácia celého zrazu aj 
vzhľadom k vzniknutej situácii bola realizovaná bez chýb, za čo sa chcem všetkým, ktorí sa na 
tom podieľali, touto cestou poďakovať. 
Celkové zhodnotenie zrazu: 

• Zápasy proti Cypru a Malte extrémne zvýraznili stav, v ktorom sa reprezentácia 
nachádza už dlhodobejšie (nevznikol na tomto zraze): 
Þ Mužstvo v týchto zápasoch nemalo herného lídra, chýbali aj sociálni vodcovia – 

celkovo chýbala tímová dynamika na ihrisku aj mimo neho. 
Þ Nízka kvalita hry v útočnej zóne do zhusteného bloku súpera - hráči, ktorí majú 

kvalitu (sú v kvalitných kluboch) pravidelne nehrávajú a tým pádom sú málo 
sebavedomí, ťažko sa presadzujú v súbojoch 1vs1, alebo sa im v zápase vyhýbajú, 
nemajú zápasovú prax ani zápasovú kondíciu. Mnohí z nich sú s pozíciou 
náhradníka v klube spokojní. V zápasoch sme si vytvorili viacero gólových 
príležitostí, ale z hry sme gól nedali. 

Þ Skúšali sme rôzne herné stratégie, aby sme prispôsobili herný systém hráčskej 
typológii, ktorú máme k dispozícii. Z pohľadu možností, ktoré máme k dispozícii 
v novom modely kvalifikácie MS, to nie je efektívna cesta.  

• Zápas proti Rusku ukázal, že pri správnom mentálnom nastavení a koncentrovanom 
prístupe hráčov sme schopní odohrať kvalitný zápas: 
Þ Hráčska typológia – zápasová prax vs. kvalita hráča. 
Þ Herný systém – stratégia hry. 



Nadštandardné individuálne výkony všetkých hráčov. Zápas veľmi dobre zvládli - Kuciak, 
Hromada, Koscelník, Schranz. 

Negatíva zrazu: 
• Uspokojenie po postupe na ME a zatvorená komunikácia medzi hráčmi – vplyv na 

tímovú dynamiku počas zápasov (SportMind). 
• Herná prax ofenzívnych hráčov v klubovom programe (Rusnák, Boženík, Ďuriš, Mak, 

Haraslín, Strelec). 
• Veľká fluktuácia hráčov pred každým zo zápasov. Ak vypadne väčší počet hráčov, zníži 

sa konkurencia a tímová dynamika v mužstve. 
• Dlhodobo máme problém riešiť útočnú fázu hry v útočnej zóne proti koncentrovanému 

bloku súpera – zo 4 gólov sme dali iba jeden z hry (Mak). 
• Nabudovanie a zosúladenie automatizmov hráčov v reprezentácii trvá určitý čas, ktorý 

v novom modely kvalifikácie MS nie je k dispozícii. Budovať družstvo v čase 
kvalifikácie má svoje špecifiká a osobitosti. 

 
Pozitíva zrazu: 

- Útočné ŠHS (3 góly). 
- Adaptácia na nový model kvalifikácie – rozdiel tretí zápas proti ČR (november) a Rusko 

(marec). 
- Výkony hráčov s perspektívou pre reprezentáciu do budúcnosti (Strelec, Suslov, 

Hromada, Koscelník, Schranz). 
- Výkon brankára Kuciaka, alternatíva pri absencii Dúbravka, Rodák. 
- Po dlhom čase sme doma víťazne zvládli ťažký zápas proti favoritovi skupiny. 
- V zápase proti Rusku sme zvládli stratégiu a spôsob hry, ktorý nám môže sedieť proti 

silným súperom na ME. 
 

Úlohy vyplývajúce z analýzy marcového zrazu: 

• Vytvoriť a intenzívne pracovať so skupinou hráčov, ktorí majú potenciál momentálne 
prebrať líderstvo, aj mimo reprezentačných zrazov – Škriniar, Kucka, Dúbravka, 
Hamšík, Duda, Hubočan, Mak, Pekarík, Kuciak. 

• Filozofia hry reprezentačného družstva vo vzťahu k hráčskym funkciám. 
• Nájsť správnu typológiu hráčov pre potreby moderného futbalu a stratégiu hry 

v zápasoch na ME 2021. 
• Vytvoriť konkurencieschopný tím pre zápasy na ME a zbytok kvalifikácie MS. 
• Do mužstva postupne zabudovať mladších hráčov, ktorí postupom času nahradia 

starších lídrov. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti a výsledkov reprezentačného družstva 
SR „A“ za prvý kvartál roku 2021. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 4: Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu 
a výstavbu futbalovej infraštruktúry  
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala o aktuálnom stave projektov 
zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry: 

- V tréningovej hale Poprad momentálne prebieha územné konanie spojené so stavebným 
konaním a dokončuje sa dokumentácia pre realizáciu vrchnej časti stavby. 

- Projekty s umelou trávou Trnava a Brezno – aj keď sa plánuje realizácia projektu 
v tomto roku, tak termín na realizáciu je predĺžený do 31.12.2022 v nadväznosti na 
predĺženie možnosti kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu v roku 2019, 

- Projekt výmeny 10 umelých trávnikov – prebieha pravidelná komunikácia s partnermi, 
boli im zaslané návrhy zmlúv o spolupráci, ktoré sú v štádiu pripomienkovania. 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 5: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam delegátov Konferencie SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej 
situácie sa v dňoch 27. marca – 1. apríla 2021 uskutočnilo elektronické hlasovanie per rollam 
delegátov Konferencie SFZ, ktorí touto formou prijali uznesenia k nasledovným bodom: 

- schvaľovanie návrhu na odloženie reorganizácie III. ligy mužov a II. dorasteneckej ligy 
o jeden súťažný ročník neskôr, 
 
- schvaľovanie návrhu audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ s.r.o. za rok 2020, 
 



-schvaľovanie návrhu audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za 
rok 2020, 
 
- schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2021, 
 
- schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021 
 
- schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ, 
 

 - schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 
písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. 
  

Kompletná zápisnica o hlasovaní delegátov Konferencie SFZ je zverejnená na webovom sídle 
SFZ: 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/04/zapisnica-
hlasovanie-per-rollam-27_03_2021-do-01_04_2021---na-zverejnenie.pdf 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam delegátov 
Konferencie SFZ. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie štatútu Komisie pre riadenie II. 
ligy a schvaľovanie návrhu nového zloženia Komisie pre riadenie II. ligy  
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh doručený Komisiou pre riadenie II. 
Navrhované zmeny vyplývajú zo záverov Valného zhromaždenia Združenia AK II.FL, 
konaného dňa 25.2.2021 v Podbrezovej. Predpokladaný návrh ráta so zmenou počtu členov 
Komisie pre riadenie II. ligy z doposiaľ 6 členov na 7 členov. V ostatných úpravách štatútu 
komisie išlo iba o formálne doplnenie textu.  
 
Navrhované zloženie členov Komisie pre riadenie II. ligy: 

 
Ing. Norbert Csutora, FC ŠTK 1914 Šamorín 
Ing. Marek Mojto, FC Petržalka,   
p. Lukáš Varga, MFK Skalica  



p. Milan Smädo, MFK Dukla Banská Bystrica  
p. Ján Papaj, MFK Tatran Liptovský Mikuláš 
p. Mgr. Mário Jančošek PhD., Partizán Bardejov BŠK 
p. Roman Šimko, FC Košice. 
 
V rámci diskusie k tomuto bodu vystúpil predseda BFZ p. Juraj Jánošík, ktorý požiadal 
o pozmeňujúci návrh v čl. 4, ods. 2, v ktorom navrhol vypustiť slová „alebo AK II. FL“. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie štatútu Komisie pre riadenie II. 
ligy s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh nového zloženia Komisie pre riadenie II. ligy.  

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 3 (I. Kozák, T. Végh, P. Kašpar) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 
K bodu 7: 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 SFZ boli doručené písomné žiadosti 
nasledovných subjektov:  

FC Volkswagen Bratislava (občianske združenie, Obl.FZ Bratislava-mesto) 

ŠK Junior Ivanka pri Nitre (občianske združenie, OblFZ Nitra) 

TJ ROMA Drienovec (občianske združenie, OblFZ Košice-okolie) 

FKM Svidník (občianske združenie, Ondavský OblFZ Svidník) 

Podľa čl. 51, ods. 2, písm. g) stanov SFZ výkonný výbor rozhoduje o prijatí nových riadnych 
členov po predložení všetkých podkladov podľa čl. 27, ods. 4 Stanov SFZ. 

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 riadneho člena 
SFZ.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ schvaľuje FC Volkswagen Bratislava, ŠK Junior Ivanka pri Nitre, TJ ROMA 
Drienovec a FKM Svidník 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 8: 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 Fondu na podporu športu 
na svojich ostatných zasadnutiach prerokovala a odsúhlasila vypísanie viacerých výziev, ktoré 
sú v nasledovných štádiach: 
 
Ukončená: 
Výzva č. 2021/001 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 
pre profesionálne športové kluby 
V procese vyhodnocovania : 
Výzva č. 2020/001 - Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 
Prebiehajúca: 
Výzvy č. 2021/002 -  Osobitná výzva na poskytnutie mimoriadnej pomoci – amatérske 
športové kluby 
Pripravované: 

1. Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú 
infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 

2. Schéma minimálnej pomoci na podporu podnikov organizujúcich športové 
podujatia v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 

3. Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím 
ochorenia COVID-19 – profi 2  

 
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 9: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiacov január - marec 2021 
  
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 obdobie mesiacov január - marec 2021. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 



Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 10: 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 tri hlasovania per rollam, konkrétne hlasovanie č. 02/21 vo 
veci “Schvaľovanie odporučenia pre delegátov Konferencie SFZ na úpravu súťaže I. DL 
na 14 účastníkov od súťažného ročníka 2021/22“, hlasovanie č. 03/21 vo veci 
“Schvaľovanie návrhu zmluvy o dielo na uskutočnenie diela "Futbalový dom – prestavba” 
a hlasovanie č. 04/21 vo veci “Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného 
a prestupového poriadku SFZ”. 
 
Resumé hlasovaní: 
 
Hlasovanie č. 02/21 – Schvaľovanie odporučenia pre delegátov Konferencie SFZ na úpravu 
súťaže I. DL na 14 účastníkov od súťažného ročníka 2021/22 
 
Svoje stanoviská ste mali možnosť zasielať v termíne do 18. marca 2021 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
Schvaľujem odporučenie pre delegátov Konferencie SFZ na úpravu súťaže I. DL na 14 
účastníkov od súťažného ročníka 2021/22, 
alebo 
Neschvaľujem odporučenie pre delegátov Konferencie SFZ na úpravu súťaže I. DL na 14 
účastníkov od súťažného ročníka 2021/22, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania odporučenia pre delegátov Konferencie 
SFZ na úpravu súťaže I. DL na 14 účastníkov od súťažného ročníka 2021/22 . 
       
Hlasovania sa zúčastnilo 14 členov VV SFZ, z toho všetci 14 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. 
 
Hlasovanie č. 03/21 – Schvaľovanie návrhu zmluvy o dielo na uskutočnenie diela 
"Futbalový dom – prestavba 
 
Svoje stanoviská ste mali možnosť zasielať v termíne do 22. marca 2021 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
Schvaľujem návrh zmluvy o dielo na uskutočnenie diela "Futbalový dom" – prestavba , 



alebo 
Neschvaľujem návrh zmluvy o dielo na uskutočnenie diela "Futbalový dom" – prestavba, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu zmluvy o dielo na uskutočnenie 
diela "Futbalový dom" – prestavba . 
        
Hlasovania sa zúčastnilo všetkých 14 členov VV SFZ, z toho 13 hlasovali 
formou “schvaľujem”, jeden hlasoval formou “zdržujem sa hlasovania” (T. Végh). 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 
Hlasovanie č. 04/21 - Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a 
prestupového poriadku SFZ  
 
Svoje stanoviská ste mali možnosť zasielať v termíne do 27. marca 2021 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
Schvaľujem návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku 
SFZ, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na zmenu a doplnenie 
Registračného a prestupového poriadku SFZ. 
         
Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 hlasovali 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 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 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 zlatého odznaku SFZ p. Dušanovi 
Keketimu. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ p. 
Ladislavovi Pociskovi, p. Emanuelovi Cuninkovi, p. Ferdinandovi Gachovi, 
p. Štefanovi Pupákovi, p. Stanislavovi Malečkovi a p. Ferdinandovi Csepimu. 

3) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ p. Jurajovi 
Soboňovi, p. Vladimírovi Černému, p. Emilovi Kútnemu, p. Jozefovi 
Galbavému, p. Jánovi Burzovi, p. Mariánovi Mikulovi, p. Gabrielovi 
Molnárovi, p. Bohumilovi Toběrnému, p. Miroslavovi Masárovi, p. 
Miroslavovi Gurínovi, Miroslavovi Labunovi a p. Jozefovi Šrámekovi.  

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

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 12: Diskusia 

Členovia VV SFZ sa dohodli, že najbližšie zasadnutie sa uskutoční v deň konania finále 
Slovnaft Cup-u, teda 19. mája 2021. 

 
 
Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 13. apríla 2021 v sídle SFZ 
a online spôsobom: 

 

Uznesenie č. 38/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 39/21 VV SFZ 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti a výsledkov reprezentačného družstva SR 
„A“ za prvý kvartál roku 2021. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

 

 



Uznesenie č. 40/21 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam delegátov 
Konferencie SFZ. 

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 41/21 VV SFZ 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie štatútu Komisie pre riadenie II. ligy 
s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh nového zloženia Komisie pre riadenie II. ligy.  

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 42/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje FC Volkswagen Bratislava, ŠK Junior Ivanka pri Nitre, TJ ROMA 
Drienovec a FKM Svidník za nových riadnych členov SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 43/21 VV SFZ: 

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

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 44/21 VV SFZ: 
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za 
obdobie mesiacov január - marec 2021. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 45/21 VV SFZ: 

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

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 46/21 VV SFZ: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ p. Dušanovi Keketimu. 
2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ p. Ladislavovi 

Pociskovi, p. Emanuelovi Cuninkovi, p. Ferdinandovi Gachovi, p. Štefanovi 
Pupákovi, p. Stanislavovi Malečkovi a p. Ferdinandovi Csepimu. 




