
Zápisnica č. 04/21 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 19. mája 2021 v sídle SFZ   

  

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 

 

Ospravedlnený: Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

 

Prizvaní:        Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ  

Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

 Jaroslav Rybánsky – poradca pre Legislatívno-právne otázky 

         Mária Berdisová - vedúci oddelenia strategických projektov 
          

       Lukáš Pitek – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ  
          
Program: 

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

a výstavbu futbalovej infraštruktúry  
4. Schvaľovanie návrhu na zmenu hracieho modelu 1. ligy žien od súťažného 

ročníka 2021/2022 
5. Schvaľovanie návrhu na zvolanie riadnej Konferencie SFZ a Konferencie 

SFZ konanej formou elektronického hlasovania per rollam 



6. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ 
7. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového 

poriadku SFZ 
8. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ 
9. Informácia zo 45. zasadnutia UEFA konaného dňa 20. apríla 2021 v 

Montreux 
10. Informácia o rozhodnutiach POLK v prvostupňovom licenčnom konaní 
11. Správa o činnosti Komory pre riešenie sporov SFZ za rok 2020  
12. Ustanovovanie tajomníka Komory pre riešenie sporov SFZ  
13. Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ 
14. Informácia zo zasadnutia 58. Valného zhromaždenia SOŠV konaného dňa 

30. apríla 2021 
15. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
16. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
17. Diskusia 

 
 
 
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu 
a požiadal o jeho doplnenie o nový bod s názvom „Prerokovanie návrhu na jednotný postup 
pri dohrávaní súťaží riadených SFZ, RFZ a ObFZ“ 
Následne dal o tomto návrhu na doplnenie hlasovať. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

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



V súvislosti s realizáciou projektov sa momentálne finalizuje podpis zmlúv s partnermi, ktorým 
boli dodatočne pridelené finančné prostriedky v rámci marcového zasadnutia VV SFZ. Zároveň 
bola SFZ adresovaná jedna žiadosť o zmenu účelu realizácie projektu partnera FK Vysoké 
Tatry. Vzhľadom na výšku prideleného finančného príspevku nie je parter schopný realizovať 
svoj pôvodný zámer – výstavba tribúny a príspevok žiadajú využiť na rekonštrukciu oplotenia 
a výstavbu zavlažovacieho systému.  
 
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 zmenu účelu použitia príspevku v rámci realizácie projektu 
podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry 
v rokoch 2019-21 v mestách Vysoké Tatry a Senec. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 4: Schvaľovanie návrhu na zmenu hracieho modelu 1. ligy žien od súťažného 
ročníka 2021/2022 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil návrh na zmenu hracieho modelu 1. ligy žien od súťažného ročníka 2021/2022. 
 
Analýza súčasného stavu: 
Slovenský futbalový zväz začal intenzívne pracovať na rozvoji ženského futbalu pred 10 rokmi. 
Hlavným cieľom rozvoja ženského futbalu bolo zvýšenie členskej základne. Od roku 2011 
doteraz sa nám zo 700 registrovaných hráčok navýšil počet na 3 400 registrovaných hráčok. Ak 
nechceme stagnovať a chceme sa približovať okolitým vyspelejším krajinám je potrebné sa 
v tomto čase zamerať aj na kvalitu. Kvalitu ženského futbalu môžeme zlepšiť na dvoch 
úrovniach, v rámci reprezentácie a v rámci domácej najvyššej súťaže. Preto navrhujeme úpravu 
hracieho modelu v najvyššej ženskej súťaži – 1. lige žien.  
 
Návrh hracieho modelu súťaže 1. Liga ženy od súťažného ročníka 2021 / 2022 
 
Súčasnosť: 

• 10 FK, 
• dlhodobá súťaž, 
• hrací systém: každý s každým (D / V), 18 súťažných stretnutí. 

Návrh: 

• 10 FK, 



• po ukončení základnej časti (18 súťažných stretnutí) doplnenie o nadstavbovú časť, kde 
sa rozdelí tabuľka na 2 skupiny: skupinu o majstra SR a účasť v ženskej Lige majstrov 
a skupinu o udržanie sa v súťaži, 

• 26 súťažných stretnutí – vyššia herná prax, navýšenie o 8 súťažných stretnutí / 1 FK. 

Pozitíva nového hracieho modelu súťaže 1. ligy žien: 

• vyšší počet súťažných stretnutí pre všetky družstvá, 
• vyšší počet kvalitnejších súťažných stretnutí v nadstavbovej časti súťaže v skupine 

o majstra a zároveň vyrovnanejšia konfrontácia v skupine o udržanie sa v súťaži,  
• zatraktívnenie súťaže pre prvoligové ženské družstvá, 
• kvalitnejšia herná príprava pre reprezentantky WU17, WU19 a W“A“. 

Novým hracím modelom súťaže sa účastníkom 1. ligy žien navýšia náklady o cca. 2000 € /  
klub (cestovné náklady, náklady na delegované osoby, príp. náklady na ubytovanie v prípade 
cesty západ – východ a opačne). Spolu je to tak pre všetky kluby navýšenie cca. 20 000 €. Na 
základe reálnej skutočnosti je SFZ pripravený spolupodieľať sa v 1. ročníku pri zavedení zmeny 
na zvýšených nákladoch jednotlivých FK. 

Zhrnutie: 

Nakoľko považujeme skvalitňovanie 1. ligy žien za nevyhnutnú súčasť napredovania ženského 
futbalu na Slovensku, pristupujeme k postupným produktívnym zmenám. Prvým krokom je 
zavedenie Licenčného systému pre kluby v 1. lige žien, v záujme vytvorenia čo možno 
najlepších podmienok pre rozvoj talentovaných hráčok. Nasledujúcim krokom je kvalitnejšia 
zápasová konfrontácia a vyššia herná prax aj formou úpravy hracieho modelu. Našim ďalším 
cieľom do budúcna je priniesť povinnosť mať v kluboch 1. ligy žien trénera s minimálnou 
trénerskou licenciou UEFA A, čím zvyšujeme predpoklad, že bude ešte kvalitnejší aj tréningový 
proces. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu hracieho modelu 1. ligy žien od súťažného ročníka 
2021/2022. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 5: Schvaľovanie návrhu na zvolanie riadnej Konferencie SFZ a Konferencie 
SFZ konanej formou elektronického hlasovania per rollam 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
členom VV SFZ predložil návrh na zvolanie riadnej Konferencie SFZ a Konferencie SFZ 
konanej formou elektronického hlasovania per rollam. 
   



V zmysle 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. 
46 ods. 2 stanov SFZ môže byť program konferencie na začiatku konferencie na návrh 
prezidenta, delegáta alebo kontrolóra. 
Podľa čl. 51 ods. 2 písm. i.) Stanov SFZ výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia 
konferencie. 
 
V nadväznosti na vyššie uvedené predložil návrh na zvolanie riadnej Konferencie SFZ na 17. 
september 2021 s miestom konania v hoteli AquaCity Poprad. Zároveň vzhľadom na aktuálne 
prijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia 
ochorenia COVID-19 bol predložený aj návrh na zvolanie Konferencie SFZ konanej formou 
elektronického hlasovania per rollam v čase od 25. júna 2021 00:01 hod. do 29. júna 2021 
23:59 hod.  
Na Konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 25. júna – 29. júna 2021 formou elektronického 
hlasovania per rollam predkladá GS SFZ tento návrh programu: 

1. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ 
2. Správa kontrolóra SFZ za rok 2020 
3. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2020 
4. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie roka 2020 
5. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 
hospodárskeho výsledku SFZ  za rok 2020 
6. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 
hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020 
7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych 
členov SFZ a o spôsobe použitia členského 
  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie riadnej Konferencie SFZ na deň 17. 
septembra 2021 do Popradu. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ konanej formou 
elektronického hlasovania per rollam v čase od 25. júna 2021 00:01 hod. 
do 29. júna 2021 23:59 hod. 

3) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ konanej formou 
elektronického hlasovania per rollam schváliť návrh predloženého 
programu.  

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 6: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ 



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ p. Lukášovi Pitekovi, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie Súťažného 
poriadku SFZ. Informoval o výsledku stretnutia pracovnej skupiny, ktorá sa novelizáciou 
poriadku zaoberá. 
Medzi najvýznamnejšie zmeny v rámci Súťažného poriadku patrí: 

- zmeny súvisiace s mimoriadnou situáciou pri dohrávaní súťaží, 
- zmeny pri striedavých štartoch, 
- celkové nastavenie koncepcie trénerov v rámci SP. 

Kompletné znenie pripomienkového konania Súťažného poriadku je možné nájsť na webovom 
odkaze SFZ:  
 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/05/navrh-na-zmenu-
sutazneho-poriadku-sfz.pdf 
 

Konečné znenie návrhu bude schvaľované na júnovom zasadnutí VV SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie 
Súťažného poriadku SFZ. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 7: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového 
poriadku SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ p. Lukášovi Pitekovi, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie 
Registračného a prestupového poriadku SFZ. 
Informoval o výsledku stretnutia pracovnej skupiny, ktorá sa novelizáciou poriadku zaoberá. 
Medzi najvýznamnejšie zmeny v rámci Registračného a prestupového poriadku patrí: 

- zavedenie ochrany v rámci zmluvnej stability pre trénerov, 
- zmena niektorých ustanovení pri prestupoch hráčov, 
- rozšírenie výnimiek pri prestupoch mimo registračných období, 
- rozšírenie výnimky pri zániku nároku na výchovné, 

Kompletné znenie pripomienkového konania Registračného a prestupového poriadku je možné 
nájsť na webovom odkaze SFZ:  
 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/05/navrh-na-zmenu-
registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz.pdf 



Konečné znenie návrhu bude schvaľované na júnovom zasadnutí VV SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie 
Registračného a prestupového poriadku SFZ. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 8: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ p. Lukášovi Pitekovi, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie 
Disciplinárneho poriadku SFZ. 
 
Informoval o výsledku stretnutia pracovnej skupiny, ktorá sa novelizáciou poriadku zaoberá. 
Medzi najvýznamnejšie zmeny v rámci Disciplinárneho poriadku patrí: 

- zmeny herných priestupkov (zavedenie simulovania), 
- automatické pozastavenie výkonu športu a funkcie čl. 76 ods. 1 DP, 
- zmena koncepcie vymáhania finančných nárokov 

Kompletné znenie pripomienkového konania Disciplinárneho poriadku je možné nájsť na 
webovom odkaze SFZ:  
 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/05/navrh-na-zmenu-
disciplinarneho-poriadku-sfz.pdf 
Konečné znenie návrhu bude schvaľované na júnovom zasadnutí VV SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie 
Disciplinárneho poriadku SFZ. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 9: Informácia zo 45. zasadnutia UEFA konaného dňa 20. apríla 2021 v Montreux 



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval, že dňa 20. apríla sa vo švajčiarskom meste Montreux uskutočnilo 45. zasadnutie 
Kongresu UEFA. Toto zasadnutie bolo ovplyvnené ohlásením vytvorenia Seperligy od 
európskych veľkoklubov. 

UEFA k tomuto plánovanému projektu zaujala jednoznačné stanovisko, ktorého obsah bol 
citovaný v slovách prezidenta UEFA nasledovne: 

“Kongres UEFA je pevne presvedčený, že uzavretá Superliga je v rozpore so samotnou 
koncepciou toho, čo má byť základnou európskou futbalovou myšlienkou: jednotná, otvorená, 
podporujúca súťaž, zásadne zameraná na športové hodnoty. UEFA a jej členské zväzy veria v 
skutočne európsky model, založený na otvorených súťažiach, solidarite a prerozdeľovaní, aby 
sa zabezpečila udržateľnosť a rozvoj futbalu v prospech všetkých a podpora európskych hodnôt 
a spoločenských výsledkov. Konšpirátorské kluby zjavne nechápu, že ich dnešný stav sa 
nedosiahol izolovane, ale ako súčasťou dynamického európskeho systému, v ktorom veľké, 
stredné aj malé kluby prispeli k úspechom a stratám všetkých. Je to urážka európskych hodnôt 
a športových zásluh, ak predpokladajú, že majú nárok na odtrhnutie sa a nárokujú si celé 
dedičstvo, na budovaní ktorého sa podieľal každý klub. UEFA, jej členské zväzy a všetci, ktorí 
majú radi futbal, sú jednotní a budú s maximálnym dôrazom bojovať proti tomuto kroku 
majiteľov signatárskych klubov a ich podporovateľov. Naším silným argumentom je morálka a 
vieme, čím ochránime futbal pred sebeckým klanom, ktorý sa o túto krásnu hru nestará. My 
sme európsky futbal. Nie oni.“ 

Následne sa konal akt volieb do exekutívy UEFA. Do výkonného výboru UEFA zvolili osem 
členov, päť opätovne. V exekutíve tak ostávajú pracovať Karl-Erik Nilsson (Šv.), David Gill 
(Ang.), Zbigniew Boniek (Poľ.), Rainer Koch (Nem.) a Servet Yardimci (Tur.), novými sú 
Gabriele Gravina (Tal.), Alexander Djukov (Rus.) a Just Spee (Hol.).  

Na post viceprezidenta FIFA, vyhradený pre štyri britské asociácie, zvolili Davida Martina (Sev. 
Írsko), ženskou zástupkyňou v Rade FIFA bude opäť na štvorročné obdobie Evelina 
Christillinová (Tal.). 

Pri štyroch členoch do Rady FIFA postupoval kongres aklamačne, posunul do funckie Razvan 
Burleana (Rum.), Georgiosa Koumasa (Cyp.), Petra Petersa (Nem.) a Dejana Savičeviča 
(Čierna Hora).  

Rovnako aklamačne boli opätovne zvolení do exekutívy Nasser Al-Khelaifi a Karl-Heinz 
Rummenigge ako zástupcovia Európskej klubovej asociácie (ECA) a Javier Tebas ako zástupca 
európskych líg.  

Delegáti kongresu schválili finančnú správu za sezónu 2019/20, rozpočet na finančný rok 
2021/22, zmeny a doplnenia stanov UEFA, ktoré nadobudnú účinnosť okamžite.  

Čestným členom UEFA sa stal Michael van Praag za jeho vynikajúce služby európskemu 
futbalu. Budúci kongres UEFA sa uskutoční vo Viedni 11. mája 2022.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu  zo 45. zasadnutia UEFA konaného dňa 20. apríla 
2021 v Montreux. 



Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 10: Informácia o rozhodnutiach POLK v prvostupňovom licenčnom konaní 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval, že dňa 27.4.2021 v sídle SFZ zasadal Prvostupňový orgán licenčného konania (ďalej 
len POLK), aby prerokoval podkladové správy manažérov jednotlivých licenčných konaní 
v podmienkach SFZ (spolu 7 licenčných konaní) a odporúčania licenčnej komisie SFZ (ďalej len 
Lck) na udelenie licencií na licenčnú sezónu 2021 / 2022 a rozhodol o ich udelení v prvostupňovom 
konaní.  
POLK na svojom zasadnutí dňa 27.4.2021 v Bratislave: 
 

1. Udelil licenciu pre štart vo FORTUNA lige  a klubových súťažiach UEFA v licenčnej sezóne 
2021/2022 klubom ŠK Slovan Bratislava futbal, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK 
Zemplín Michalovce, MFK Ružomberok, FK Senica, ŠKF Sereď, AS Trenčín, FC Spartak 
Trnava, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa a 
MŠK Žilina, ktoré splnili minimálne požiadavky licenčných kritérií pre jej udelenie. 
 

2. Licenciu pre štart vo FORTUNA lige  a klubových súťažiach EFA v licenčnej sezóne 2021 / 
2022 neudelil klubu FC Nitra – pre nesplnenie minimálnych požiadaviek infraštruktúrnych a 
finančných licenčných kritérií. Uvedený klub má do 12.5.2021 (vrátane) možnosť podať voči 
rozhodnutiu POLK odvolanie odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK), o čom mu bolo 
zaslané písomné poučenie. 
 

POLK v rozhodnutí o udelení licencie uložil klubom FORTUNA ligy aj viaceré opatrenia:  
 

1) Vykonanie navýšenia základného imania spoločnosti a jeho dokladovanie zápisnicou z valného 
zhromaždenia spoločnosti bolo uložené klubom MFK Ružomberok (do 30.6.2021) a FK 
Senica (do 15.7.2021). 
 

2) Predkladanie aktualizovaných štvrťročných finančných informácií do budúcnosti, na základe 
správy audítora o audite účtovnej závierky klubu za finančný rok 2020 a porušovania minimálne 
jedného finančného indikátora, bolo uložené klubom MFK Ružomberok, FK Senica, AS 
Trenčín a FC Spartak Trnava. 
 

3) Vykonanie potrebných úkonov a predloženie dokumentácie KŠI SFZ k obnoveniu certifikátu 
hlavného štadióna bolo do 31.5.2021 uložené klubom: MFK Zemplín Michalovce, FK 
Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, FC Spartak Trnava, FC ViOn Zlaté Moravce-
Vráble a MŠK Žilina. 
 

4) Klubu FK Senica bolo taktiež uložené:  
§ od 1.5.2021, až do konca licenčnej sezóny 2021/2022, predkladať lck relevantný doklad 

o splácaní daňového nedoplatku voči Daňovému úradu Trnava; 
§ do 15.5.2021 lck predložiť relevantný doklad o tom, že klub podal žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia, v súvislosti s prestavbou hlavnej tribúny štadióna v Senici; 
§ do 15.5.2021 lck predložiť vyhlásenie druhého akcionára spoločnosti FK Senica, a.s. 

(okrem vyhlásenia akcionára Komplexx Group Sports, s.r.o., ktoré už bolo lck predložené), 
o podpore klubu, v záujme zachovania jeho nepretržitej činnosti min. do konca licenčnej 
sezóny 2021/2022; 

§ do 30.6.2021 lck predložiť min. zmluvu o budúcej zmluve, týkajúcu sa prenájmu iného 
štadióna na odohranie domácich stretnutí v celej licenčnej sezóne 2021/2022, ak KŠI SFZ 
nepredĺži klubu súčasné podmienečné užívanie štadióna, ktoré platí do 30.6. 2021. 



§ do 30.6.2021 lck dokladovať vyplatenie záväzkov po lehote splatnosti u tých zamestnancov 
a trénerov klubu, u ktorých si uplatnil 15%-né odloženie splatenia do 30.6.2021.   

V prípade nesplnenia vyššie uvedených opatrení, POLK zaháji proces odňatia udelenej licencie. 
 

3. Udelil licenciu pre štart v UEFA lige majstrov žien a I. lige žien v licenčnej sezóne 
2021/2022  klubom ŠK Slovan Bratislava futbal, Partizán Bardejov BŠK a Spartak Myjava, 
ktoré splnili minimálne požiadavky licenčných kritérií pre jej udelenie. 
 

4. Udelil licenciu pre štart v I. lige žien v licenčnej sezóne 2021/2022 klubom MFK Dukla 
Banská Bystrica, FC Petržalka, AS Trenčín, FC Spartak Trnava a MŠK Žilina, ktoré splnili 
mini-málne požiadavky licenčných kritérií pre jej udelenie. 
 

5. Licenciu pre štart v I. lige žien v licenčnej sezóne 2021/2022 neudelil klubu FC Nitra, ktorý 
nesplnil požiadavky finančných licenčných kritérií a klubu FK Poprad, ktorý nesplnil 
požiadavky personálno-administratívnych a finančných licenčných kritérií. Oba kluby majú do 
12.5.2021 (vrátane) možnosť podať voči rozhodnutiu POLK odvolanie odvolaciemu orgánu 
licenčného konania (OOLK), o čom im bolo zaslané písomné poučenie. 
 

6. Udelil licenciu pre štart v II. lige mužov v licenčnej sezóne 2021/2022 klubom MFK Dukla 
Banská Bystrica, Partizán Bardejov BŠK, ŠK Slovan Bratislava futbal (21), MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš, FC Petržalka, MŠK Púchov, FK Železiarne Podbrezová, MFK Skalica, 
ŠTK 1914 Šamorín, Slavoj Trebišov a MŠK Žilina B, ktoré splnili minimálne požiadavky 
licenčných kritérií pre jej udelenie. 
 

7. Podmienečne udelil licenciu pre štart v II. lige mužov v licenčnej sezóne 2021/2022 klubom 
FK Dubnica n. Váhom, KFC Komárno a FC Košice a uložil im opatrenie – do 9.7.2021 
predložiť účtovnú závierku klubu za finančný rok 2020. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, 
zaháji konanie o odňatí udelenej licencie a akceptovaná nebude prihláška klubu do súťažného 
ročníka 2021/2022. 
 

8. Licenciu pre štart v II. lige mužov v licenčnej sezóne 2021/2022 neudelil klubu FK Poprad, 
ktorý nesplnil požiadavky personálno-administratívnych, právnych a finančných licenčných 
kritérií. Uvedený klub má do 12.5.2021 (vrátane) možnosť podať voči rozhodnutiu POLK 
odvolanie odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK), o čom mu bolo zaslané písomné 
poučenie. 
 

9. Podmienečne udelil licenciu Futbalovej akadémie na licenčnú sezónu 2021/2022 klubom 
MFK Dukla Banská Bystrica, ŠK Slovan Bratislava futbal, FK DAC 1904 Dunajská 
Streda, MFK Zemplín Michalovce, FK Železiarne Podbrezová, MFK Ružomberok, AS 
Trenčín, FC Spartak Trnava a MŠK Žilina. Udelenie licencie potvrdzuje dosiahnutie 
športového kritéria – umiestnenie družstva mužov aj dorastu). Podmienečne, s udelením 
opatrenia, uložil licenciu klubom FK Poprad (vysporiadanie záväzku voči Sociálnej poisťovni 
do 5.7.2021), FK Senica (vysporiadanie osôb z úseku mládeže do 25.6.2021) a 1. FC Tatran 
Prešov (je v ochrannej lehote). 
 

10. Licenciu Futbalovej akadémie na licenčnú sezónu 2021/2022 neudelil klubu FC Nitra, pre 
nesplnenie minimálnych finančných licenčných kritérií. Uvedený klub má do 12.5.2021 
(vrátane) možnosť podať voči rozhodnutiu POLK odvolanie odvolaciemu orgánu licenčného 
konania (OOLK), o čom mu bolo zaslané písomné poučenie. 
 

11. Schválil zaradenie klubov FK Dubnica n. Váhom, FC Košice a FC Petržalka do skráteného 
licenčného konania pre získanie licencie futbalovej akadémie. 
 

12. Potvrdil licenciu Útvaru talentovanej mládeže na licenčnú sezónu 2021/2022 klubom 
Partizán Bardejov BŠK, FK Inter Bratislava, SDM Domino, FK Humenné, Jupie FŠ 
Mareka Hamšíka, FKM Karlova Ves, FC Košice, FC Lokomotíva Košice, FK Slovan 
Levice, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, MŠK Novohrad Lučenec, MŠK FOMAT Martin, 
MŠK Námestovo, FC Petržalka, FC Baník Prievidza, MŠK Púchov, MŠK Rimavská 
Sobota, MFK Skalica, MFK Snina, FK Noves Spišská Nová Ves, MŠK Tesla Stropkov, 
Slavoj Trebišov, MFK Vranov nad Topľou, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, MFK 
Lokomotíva Zvolen, FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa a FK Dubnica n. Váhom. 
 



13. Potvrdil licenciu Čakateľa na licenčnú sezónu 2021/2022 klubom MFK Detva, MFK Dolný 
Kubín, KFC Komárno, MŠK Kysucké Nové Mesto, ŠK Odeva Lipany, ŠK Žolík Malacky, 
FKM Nové Zámky, FAMT Prešov, FK Tempo Partizánske, MŠK Považská Bystrica, FK 
Rača, MFK Rožňava, MŠK Senec, MFK Stará Ľubovňa a CFM Jozefa Adamca. 
 

14. Pre nesplnenie podmienok neudelil licenciu Čakateľa na sezónu 2021/2022 klubu Akadémia 
Juventus Žilina, ktorý nepodal prihlášku, ani nepredložil žiadnu licenčnú dokumentáciu. 
 

 
Všetky kluby boli o rozhodnutiach POLK informované zaslaním písomného rozhodnutia POLK 
elektronickou aj doporučenou poštou. Rozhodnutia POLK boli zverejnené aj v úradnej správe SFZ č. 
38, dňa 30.4.2021 a v sekcii lck na webovom sídle SFZ.  
 

Kluby, ktoré nezískali licenciu v prvostupňovom konaní, majú možnosť do 12.5.2021 (vrátane) podať 
odvolanie OOLK, o čom boli informované v sprievodnom liste k rozhodnutiu POLK o neudelení 
licencie. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o rozhodnutiach POLK v prvostupňovom 
licenčnom konaní. 
 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 11: Správa o činnosti Komory pre riešenie sporov SFZ za rok 2020 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2020 vypracovanú jej predsedom 
JUDr. Jaroslavom Čollákom PhD. spolu s prílohou obsahujúcou prehľad jednotlivých sporov 
evidovaných na Komore SFZ pre riešenie, ktorá obsahuje o.i. taktiež informáciu o priemernej dĺžke 
konania. 
Na základe informácie od predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov boli členovia VV SFZ 
informovaní, že v čase od zvolenia jej piatich nových členov vo voľbách v decembri roku 2019 došlo 
zo strany dvoch jej členov ku konaniu, ktoré môže napĺňať znaky (opakovaného) porušovania predpisov 
SFZ v otázke prípadného konfliktu záujmov podľa čl. 38 Stanov SFZ.      
  
V kontexte vyššie uvedeného predseda Komory JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. e-mailom zo dňa 
30.04.2021 oboznámil vedenie SFZ so sťažnosťou týkajúcou sa konania člena Komory SFZ pre riešenie 
sporov. Obsahom doručeného podania bolo údajné poskytovanie právneho poradenstva zo strany člena 
Komory v prospech hráčov v rámci vymáhania ich nevyplatených finančných nárokov prostredníctvom 
iných advokátskych kancelárií, pričom zároveň bolo poukázané na fakt, že v predmetných veciach môže 
člen Komory SFZ pre riešenie sporov zároveň rozhodovať o uplatnených nárokoch hráčov ako člen 
senátu. V tomto zmysle bolo poukázané na neseriózny postup. 
 
V nadväznosti na vyššie uvedené predseda Komory SFZ pre riešenie sporov upriamil pozornosť na 
aktivitu člena Komory vo vzťahu k Únií futbalových profesionálov (ÚFP), ktorej údajne poskytuje 
právne poradenstvo ako externý právny poradca. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, 
že člen Komory ako externý právny poradca ÚFP zastupoval ÚFP v rámci procesu novelizácie 



Registračného a prestupového poriadku SFZ, kedy sa dňa 4. mája 2021 osobne zúčastnil zasadnutia 
pracovnej skupiny zriadenej na tento účel.  
 
Na základe tejto situácie člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky JUDr. Peter Sepeši navrhuje do 
budúcnosti upraviť legislatívne nastavenie pravidiel pri kandidatúre vo voľbách do orgánov na riešenie 
sporov, a to tým spôsobom, že sa na určité časové obdobie obmedzí právo kandidovať do orgánov na 
riešenie sporov pre osobu, ktorá sa svojím konaním preukázateľne dopustí porušenia ustanovení 
týkajúcich sa nezlučiteľnosti funkcie konfliktu záujmov.    
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ berie na vedomie Správa o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2020. 
 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 12: Ustanovovanie tajomníka Komory pre riešenie sporov SFZ  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval, že v súvislosti s tým, že v rámci LPO SFZ nastali personálne zmeny, bola 
predložená požiadavka aj na personálne obsadenie tajomníka pre Komoru SFZ pre riešenie 
sporov. 
GS SFZ predložil návrh na obsadenie tejto pozície novou zamestnankyňou LPO SFZ p. 
Natáliou Kvasna Močárovou.  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ ustanovuje za tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov Mgr. Natáliu Kvasna 
Močárovú. 
 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 13: 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:  

SFC LUMA Nové Zámky (občianske združenie, Obl.FZ Nové Zámky) 



TJ Slovan Povina (občianske združenie, OblFZ Kysúc) 

TJ Baník Štiavnické Bane (občianske združenie, OblFZ Žiar nad Hronom) 

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 SFC LUMA Nové Zámky, TJ Slovan Povina a TJ Baník Štiavnické 
Bane 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 14: Informácia o 58. Valnom zhromaždení Slovenského olympijského 
a športového výboru 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala, že 58. Valné zhromaždenie 
SOŠV (ďalej len „VZ SOŠV“) sa uskutočnilo formou videokonferencie za účasti jednotlivých 
delegátov členov SOŠV s právom hlasovať, ostatných účastníkov a hostí. Za SFZ sa ako 
delegát s právom hlasovať, ktorý disponuje dvoma hlasmi, zúčastnila p. Mária Berdisová.   
 
Program VZ SOŠV zahŕňal okrem schvaľovania dokumentov, ktorých odsúhlasenie vyplýva 
z platnej legislatívy – napr. Výročná správa SOŠV, Sport Event, s.r.o., SOM a.s. a Nadácie 
SOŠV za rok 2020, Rozpočet SOŠV na rok 2021, Správa Dozornej rady SOŠV za rok 2020, 
Správa Dozornej rady SOM, a.s. za rok 2020,  aj prerokovanie iných dôležitých záležitostí, ako 
zmena Stanov SOŠV a schválenie zmeny sídla SOŠV.  
 
Všetky body programu boli prijaté absolútnou väčšinou hlasov pléna VZ SOŠV s výnimkou 
bodu, v rámci ktorého bola podaná informácia o situácii v slovenskom lyžovaní. K tomuto 
bodu sa hneď v úvode vyjadril aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, štátny tajomník 
pre šport a taktiež prezident SOŠV. V rámci prerokovania aktuálnej situácie a možností riešenia 
boli zo strany vedúcich predstaviteľov oboch zainteresovaných strán, Slovenskej lyžiarskej 
asociácie aj Zväzu slovenského lyžovania (SLA) počas dvoch 10 minútových vstupov 
odprezentované postoje a názory na vzniknutý stav v slovenskom lyžovaní. V rámci 



záverečného hlasovania bolo navrhované uznesenie, ktorého prijatím by sa schválilo 
odporúčanie SOŠV pre FIS prijať ako člena FIS novú organizáciu združujúcu slovenských 
lyžiarov – ZSL. Toto uznesenie však nebolo prijaté a podporené v pléne SOŠV napriek 
argumentácii poskytnutej najvyššími predstaviteľmi ministerstva aj SOŠV.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o 58. Valnom zhromaždení Slovenského 
olympijského a športového výboru. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 15: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 
zasadnutiami 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 dve hlasovania formou per rollam, konkrétne hlasovanie č. 05/21 vo 
veci “Schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovnaft Cup-u pre súťažný ročník 2020/21” 
a hlasovanie č. 06/21 vo veci “Schvaľovanie návrhu na prijatie uchádzačov školenia 
UEFA A licencie na základe vyhodnotenia skúšobnej komisie”. 
 
Resumé hlasovaní: 
 
Hlasovanie č. 05/21 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v skrátenom termíne do 30. apríla 
2021 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh, aby dejiskom finále Slovnaft Cup-u pre súťažný ročník 2020/21 bol 
Národný futbalový štadión v Bratislave, 
alebo 
Neschvaľujem návrh, aby dejiskom finále Slovnaft Cup-u pre súťažný ročník 2020/21 bol 
Národný futbalový štadión v Bratislave, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu, aby dejiskom finále Slovnaft Cup-u pre 
súťažný ročník 2020/21 bol Národný futbalový štadión v Bratislave. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo všetkých 14 členov VV SFZ, z toho 13 hlasovali 
formou “schvaľujem” a jeden sa zdržal hlasovania (K. Belaník). 
 
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. 06/21 



Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v skrátenom termíne do 11. mája 
2021 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh na prijatie uchádzačov školenia UEFA A licencie na základe vyhodnotenia 
skúšobnej komisie, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na prijatie uchádzačov školenia UEFA A licencie na základe 
vyhodnotenia skúšobnej komisie, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na prijatie uchádzačov školenia UEFA 
A licencie na základe vyhodnotenia skúšobnej komisie. 
      
Hlasovania sa zúčastnilo 13 členov VV SFZ, z toho 12 hlasovali formou “schvaľujem” a 
jeden sa zdržal hlasovania (D. Radolský). 
 
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 čase medzi 
riadnymi zasadnutiami VV SFZ. 
 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 16: 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: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ p. Vladimírovi 
Medveďovi. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K kodu 17: Prerokovanie návrhu na jednotný postup pri dohrávaní súťaží riadených SFZ, 
RFZ a ObFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval, že vzhľadom na vývoj pandemickej situácie a opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva, ktoré sa týkajú organizovania verejných športových podujatí bolo potrebné 
prerokovať spoločný postup pri dohrávaní súťaží riadených SFZ, RFZ a ObFZ.  
Členovia VV SFZ v rámci rozsiahlej diskusie k tomuto bodu dospeli k jednomyseľnému záveru, 
že po komplexnom posúdení všetkých informácií a berúc do úvahy situáciu na celom území SR 
ukončia a anulujú všetky súťaže žien a mládeže riadené SFZ. 
Zároveň rešpektujúc spoločný prijatý postup pri ukončovaní súťažného ročníka sa zhodli, že 
tým, že súťažný ročník nie je možné dohrať ani do minimálneho počtu 50% súťažných stretnutí 
a nie je možné určiť ani poradie, tak sa rozhodli v zmysle predpisov rešpektovať stav 
z minulého súťažného ročníka 2019/20 a tým aj určiť zaradenie klubov do súťaží UEFA. 
 
Týmto rozhodnutím členov VV SFZ zostalo zároveň rešpektované aj rozhodnutie Konferencie 
SFZ o doplnení družstiev do I. dorasteneckej ligy (súťaž FA) na základe priemerného 
umiestnenia družstiev U19 a U17 za posledný riadne ukončený súťažný ročník 2018/19 
a poslednú riadne ukončenú jesennú časť súťažného ročníka 2019/20. 
Na základe tohto rozhodnutia budú účastníkmi I. DL v súťažnom ročníku 2021/22 futbalové 
kluby FC Košice a FC Petržalka ako najlepšie tímy zo skupiny Západ a Východ. 
Pri potrebe nahlásenia účastníka európskej súťaže žien brali členovia VV SFZ do úvahy aj 
termín, ktorý bol zo strany UEFA stanovený na deň 31. máj 2021. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na predčasné ukončenie (anulovanie súťaží) súťažného ročníka 
2020/21 súťaže žien a mládeže riadených SFZ. Na základe predčasného ukončenia 
súťažného ročníka 2020/21 budú kluby zaradené do súťaží UEFA / Liga majstrov žien a 
mládežnícka liga majstrov na základe uzavretej tabuľky schválenej VV SFZ ukončeného 
ročníka 2019/20: 
a)  postup do UEFA súťaží – mládežnícka liga majstrov 2020/21 – U19 MŠK Žilina,  
b) ženská Liga majstrov 2020/21 – ŠK Slovan Bratislava 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

Ďalej v rámci diskusie k tomuto bodu boli od jednotlivých predsedov RFZ odprezentované 
stanoviská a postoje klubov smerom k dohraniu alebo ukončeniu súťažného ročníka. 
Vzhľadom na to, že neprevládal jednotný názor na spoločný postup, hlasovali členovia VV SFZ 
iba o uznesení, ktorým by brali na vedomie informáciu o postupe jednotlivých riadiacich 
orgánov pri dohrávaní súťaží v tomto súťažnom ročníku. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o postupe jednotlivých riadiacich orgánov pri 
dohrávaní súťaží v prebiehajúcom súťažnom ročníku. 



Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 6 (J. Kováčik, J. Paršo, R. Havrilla, L. Gádoši, D. Radolský, M. Ružbarský) 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 7 (J. Jánošík, K. Belaník, T. Medveď, V. Ondrejka, I. Kozák, T. 
Végh, P. Kašpar) 

 Návrh uznesenia nebol schválený. 

K bodu 18: Diskusia 

Členovia VV SFZ sa dohodli, že júnové zasadnutie sa uskutoční dňa 8. júna 2021. 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 19. mája 2021 v sídle SFZ: 

Uznesenie č. 47/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 48/21 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 zmenu účelu použitia príspevku v rámci realizácie projektu podpory 
rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-21 
v mestách Vysoké Tatry a Senec. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 49/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu hracieho modelu 1. ligy žien od súťažného ročníka 
2021/2022. 

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 50/21 VV SFZ: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie riadnej Konferencie SFZ na deň 17. 
septembra 2021 do Popradu. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ konanej formou 
elektronického hlasovania per rollam v čase od 25. júna 2021 00:01 hod. do 
29. júna 2021 23:59 hod. 

3) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ konanej formou elektronického 
hlasovania per rollam schváliť návrh predloženého programu.  



            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 51/21 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného 
poriadku SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 52/21 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Registračného 
a prestupového poriadku SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 53/21 VV SFZ: 
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Disciplinárneho 
poriadku SFZ. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 54/21 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu  zo 45. zasadnutia UEFA konaného dňa 20. apríla 2021 
v Montreux. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 55/21 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie informáciu o rozhodnutiach POLK v prvostupňovom licenčnom 
konaní. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 56/21 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie Správa o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2020. 
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 57/21 VV SFZ:  

VV SFZ ustanovuje za tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov Mgr. Natáliu Kvasna 
Močárovú. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 




