
Zápisnica č. 02/21 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 2. marca 2021 v sídle SFZ 
a online spôsobom  

  

Prítomní:   

Ján Kováčik – prezident SFZ 

 Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ 

 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: Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy 

 

Prizvaní: Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ  

Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

 Jaroslav Rybánsky – poradca pre Legislatívno-právne otázky 

         Mária Berdisová - vedúci oddelenia strategických projektov 
          
Program: 

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

a výstavbu futbalovej infraštruktúry a schvaľovanie návrhu prerozdelenia 
nevyčerpaných prostriedkov v projekte podpory rekonštrukcie, výstavby 
a dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 -2021 

4. Informácia o výsledku verejného obstarávania na výmenu umelých 
trávnikov na ihriskách s umelou trávou a určenie ďalšieho postupu 



5. Schválenie návrhu zmluvy o spolupráci  a poskytnutí účelového príspevku 
na zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna Antona Malatinského 
v Trnave 

6. Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ 
7. Prerokovanie návrhu na odloženie reorganizácie III. ligy mužov a II. 

dorasteneckej ligy o jeden súťažný ročník neskôr 
8. 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. 

9. Prerokovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky 
SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020 

10. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021 
11. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 
12. Informácia o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Disciplinárneho 

poriadku SFZ 
13. Informácia o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a 

prestupového poriadku SFZ 
14. Informácia o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku 

SFZ 
15. Schvaľovanie návrhu odmeny delegovaných osôb – súťažný ročník 

2020/2021 (VAR/AVAR) 
16. Vyhodnotenie činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného 

ročníka 2020/21 
17. Správa o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2020 
18. Správa o činnosti LPaEK SFZ za rok 2020 a ustanovovanie predsedu 

LPaEK SFZ 
19. Informácia o možnosti predkladania návrhov na vyznamenania a ocenenia 

SOŠV za rok 2020 
20. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
21. 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 doplnenie. Požiadal o zaradenie nových bodov do programu 
zasadnutia s názvom "Schvaľovanie návrhu na výstavbu sídla Stredoslovenského 
futbalového zväzu – Futbalového domu a schvaľovanie návrhu spolufinancovania 
výstavby prostredníctvom investičného programu FIFA Forward vo výške 500.000,- eur”, 
“Prerokovanie návrhu spoločného postupu pri dohraní futbalových súťaží jarnej časti 
súťažného ročníka 2020/21 v rámci pandemickej situácie COVID 19” a “Schvaľovanie 
návrhu na udelenie odznakov SFZ."  
 
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 a schvaľovanie návrhu prerozdelenia 
nevyčerpaných prostriedkov v projekte podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania 
amatérskej futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 -2021 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala, že v súvislosti s realizáciou 
projektu mali všetci partneri povinnosť zaslať kompletné vyúčtovanie projektu najneskôr do 
10. januára 2021. Následne oddelenie strategických projektov spracovalo zoznam tých, ktorí si 
túto povinnosť v zmluvne stanovenom termíne nesplnili. S týmto zoznamom boli kontaktované 
príslušné regionálne zväzy, ktorých úlohou bolo posúdiť príčinu nezrealizovania projektu 
a následne navrhnúť prerozdelenie nevyčerpaných finančných prostriedkov pre partnerov, ktorí 
sa pôvodne hlásili do projektu, ale neboli úspešní, alebo pre partnerov, ktorí boli úspešnými 
uchádzačmi, ale vzhľadom na objem investície obdržali nízky finančný príspevok. V rámci 
vyhodnocovania brali jednotlivé RFZ do úvahy aj okolnosti súvisiace s pandémiou 
koronavírusu a vo viacerých prípadoch navrhujú umožniť pôvodným žiadateľom dokončiť 
realizáciu projektu aj po stanovenom termíne. 
 



 
 
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 návrh prerozdelenia nevyčerpaných prostriedkov v projekte 
podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania amatérskej futbalovej 
infraštruktúry v rokoch 2019 -2021. 

 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 4: Informácia o výsledku verejného obstarávania na výmenu umelých trávnikov 
na ihriskách s umelou trávou a určenie ďalšieho postupu 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala, že uplynula lehota na 
uplatnenie opravných prostriedkov k oznámeniu o zrušení verejného obstarávania na predmet 
podlimitnej zákazky „Výmena umelej trávy na ihriskách s umelou trávou“, počas ktorej 
nebola doručená žiadna námietka. 



V zmysle pôvodného zámeru mal SFZ pre partnerov realizovať centrálne verejné obstarávanie 
dodávateľa na dodávku a montáž umelých trávnikov. Vzhľadom na časový priebeh procesu 
verejného obstarávania,  komplikácie, ktoré sa v ňom vyskytli a s cieľom nepremárniť ďalší 
čas, ktorý je možné využiť na realizáciu projektu na strane partnerov, bolo predmetné verejné 
obstarávanie dňa 17.2.2021 zrušené. 
  
Na základe uvedeného bol navrhnutý nasledovný ďalší postup:  
  

1.    Projekt obnovy futbalovej infraštruktúry v regiónoch v rámci investičného programu UEFA 
HatTrick V pokračuje. 

2.    Finančné prostriedky na tento účel vyčlenené zostávajú k dispozícii pre partnerov projektu 
v pôvodnej výške (100 tis. € na partnera). 

3.    V zmysle rozhodnutia SFZ o zrušení verejného obstarávania, obstaranie dodávateľa trávnika si 
zabezpečí každý partner projektu vo vlastnej réžii. Metódu obstarávania si každý partner zvolí 
v závislosti od zdrojov financovania projektu tak, aby postupoval v súlade s platnou 
legislatívou upravujúcou verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác. V tejto súvislosti 
upozorňujeme, že prostriedky poskytnuté zo strany SFZ sa nepovažujú za verejné prostriedky 
a subjekty, ktoré nie sú povinné postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní predložia 
SFZ minimálne tri cenové ponuky na dodávku a montáž umelých trávnikov, čo je podmienkou 
zo strany UEFA.  

4.    Podmienky a pravidlá  realizácie projektu zostávajú v ostatnom nezmenené, t. j.:  
a.    predmetom projektu je výmena umelého trávnika. Z poskytnutých prostriedkov je možné hradiť 

náklady vzniknuté z dodávky a montáže umelého trávnika. Pridružené práce požadované 
partnermi (napr. odstránenie a zabezpečenie likvidácie starého trávnika, rozšírenie plochy 
ihriska, úprava, resp. výmena  pôvodných komponentov pôvodného ihriska atď.) môžu byť 
hradené len zo zdrojov partnera, t. j. nie sú predmetom projektu. Ich zabezpečenie si realizuje 
každý́ partner samostatne.  

b.    umelý trávnik musí spĺňať parametre podľa FIFA Football Turf Handbook  of Requirements 
2015: https://football-technology.fifa.com/media/1239/fqp-handbook-of-requirements-2015-
v31-w-cover.pdf, t. j. umelý trávnik musí mať FIFA správu o laboratórnej skúške. 

c.     minimálne rozmery hracej plochy sú 100 x 64 metrov, vzdialenosť hracej plochy od najbližšej 
prekážky/oplotenia je minimálne 2 metre od postranných čiar a minimálne 2 metre od 
bránkových čiar, t. j. minimálne rozmery ihriska sú 104 x 68 metrov. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o zrušení verejného obstarávania na výmenu 
umelých trávnikov na ihriskách s umelou trávou a určení ďalšieho postupu. 

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 zmluvy o spolupráci a poskytnutí účelového príspevku 
na zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave.  



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala, že SFZ v súčasnej ekonomickej, 
pandemickej a celkovej spoločenskej situácii hľadá neustále riešenia, akým spôsobom 
zabezpečiť organizáciu reprezentačných zápasov na domácej pôde, a to za rešpektovania 
aktuálne platných epidemiologických obmedzení príslušných orgánov a zároveň s maximálnou 
efektivitou, účinnosťou a hospodárnosťou ako kritériami vo vzťahu k použitiu finančných 
prostriedkov. Reprezentačné zápasy, ako aj všetky športové podujatia, sa už dlhodobo hrajú bez 
diváckej podpory, čo je veľmi neštandardné a zo športového hľadiska štadiónu chýbajú 
fanúšikovia rovnako ako fanúšikom chýba štadión. Okrem toho je táto situácia výrazne 
problematická aj vo vzťahu k zabezpečeniu cash flow a návratnosti finančných prostriedkov 
vynaložených na organizáciu zápasov cez predaj vstupeniek. Z týchto dôvodov a po dôkladnej 
analýze všetkých alternatív SFZ vybral ako hlavné miesto domácich reprezentačných zápasov 
v roku 2021 tradičnú baštu slovenského futbalu Trnavu, ktorej štadión spĺňa všetky kritériá na 
organizáciu medzištátnych futbalových zápasov, má menšiu kapacitu ako Národný futbalový 
štadión a hrať v Trnave v súčasných podmienkach bez fanúšikov je finančne menej náročné.  
Futbalový štadión v Trnave bol aj za finančnej podpory poskytnutej zo strany SFZ 
z prostriedkov štátneho rozpočtu skolaudovaný v roku 2015 a začína šiesty rok svojho 
fungovania s tým, že okrem minulého roka poznačeného pandémiou bol jeho potenciál 
domáceho štadióna futbalovej reprezentácie SR maximálne a úspešne využívaný. SFZ má 
záujem využívať futbalový štadión v Trnave intenzívnejšie počas roka 2021 nielen v rámci 
zápasov seniorskej futbalovej reprezentácie, ale aj medzinárodných zápasov žien 
a mládežníckych reprezentácií. Zároveň v septembri 2021 SFZ očakáva kontrolu 
infraštruktúrnych podmienok pre organizáciu ME U19 2022 zo strany UEFA, takže je 
nevyhnutné, aby bol futbalový štadión absolútne pripravený.   
Šiesty rok permanentnej záťaže futbalového štadióna však vyžaduje vyššie náklady nielen na 
bežnú údržbu a opravy, ale aj na rekonštrukciu a obnovu niektorých súčastí štadióna tak, aby 
bol v plnej miere prevádzkyschopný a pripravený hostiť podujatia chystané zo strany SFZ. 
Výpadok príjmov spôsobený pandémiou a absencia akejkoľvek adekvátnej kompenzácie mali 
dopad aj na prevádzkovateľa futbalového štadióna. SFZ preto navrhuje s cieľom zabezpečenia 
funkčnosti a požadovanej kvality futbalovej infraštruktúry na podujatia SFZ podieľať sa na 
časti nákladov na prevádzku futbalového štadióna v Trnave sumou 25 tis. eur mesačne počnúc 
aprílom 2021 do konca roka 2021 s tým, že ako protiplnenie za poskytnutie príspevku na 
prevádzku futbalového štadióna bude zo strany prevádzkovateľa zabezpečená plná funkčnosť 
a pripravenosť futbalového štadióna na všetky plánované podujatia. SFZ si zároveň okrem 
práva kontroly hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti použitia finančných 
prostriedkov prevádzkovateľom vyhradzuje v rámci zmluvného vzťahu oprávnenie posúdiť a 
odsúhlasiť vopred každú investíciu, ktorú prevádzkovateľ plánuje financovať v rámci 
uvedeného obdobia do infraštruktúry štadióna. Návrh zmluvy o poskytnutí príspevku tvoril 
prílohu materiálu, ktorú členovia VV SFZ obdržali. 
 
V rámci diskusie k tomuto bodu sa niektorí členovia ohradili voči návrhu s tým, že vhodnejšie 
ako mesačný paušál je priebežne schvaľovanie úhrad refundácie za vykonané práce 
a poskytnuté služby na štadióne.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci  a poskytnutí účelového príspevku na 
zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave 
s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí. 
 



Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 9 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 4 (T. Végh, P. Kašpar, V. Ondrejka, R. Havrilla) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 
K bodu 6: Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o ustanoveniach týkajúcich sa zostavenia 
programu Konferencie SFZ. 
Podľa čl. 45 ods. 1 Stanov SFZ zostaví generálny sekretár program na základe návrhov 
výkonného výboru, riadnych členov a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov. Podľa čl. 
45 ods. 2 stanov SFZ môže byť program konferencie na začiatku konferencie na návrh 
prezidenta, delegáta alebo kontrolóra pozmenený alebo doplnený, ak s tým súhlasí 
nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať (44). 
Podľa čl. 51 ods. 2 písm. i.) Stanov SFZ výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia 
konferencie. 
Podľa čl. 4 ods. 3 a čl. 5 ods. 3 rokovacieho poriadku SFZ výkonný výbor odporučí konferencii 
šiestich členov mandátovej komisie a šiestich členov návrhovej komisie navrhnutých členmi 
VV SFZ a generálnym sekretárom pred konaním konferencie najneskôr na svojom zasadnutí, 
na ktorom rozhodne o zvolaní konferencie. Jeden člen mandátovej komisie a jeden člen 
návrhovej komisie sú zástupcami profesionálneho futbalu, štyria členovia mandátovej komisie 
a štyria členovia návrhovej komisie sú zástupcami amatérskeho futbalu (jeden do každej 
komisie za každý regionálny zväz) a jeden zástupca mandátovej komisie a jeden zástupca 
návrhovej komisie sú pracovníkmi aparátu SFZ, ktorých navrhne generálny sekretár.  

 
GS SFZ, prezident ÚLK a predsedovia RFZ navrhli za členov komisií a overovateľov zápisnice 
nasledujúcich zástupcov: 
Mandátová komisia: Miroslav Baxa Radoslav Čičmanec (SsFZ), Ján Panák (ZsFZ), Jaroslav 
Švarc (VsFZ) 
Návrhová komisia: Milan Lônčík (BFZ), Igor Krško (SsFZ), Miroslav Guček (ZsFZ), Ján 
Džubák (VsFZ) 
Overovatelia zápisnice: Kamil Kyslica (BFZ), Ján Hracho (ZsFZ) 

 
Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2021 predkladá GS SFZ tento návrh 

programu: 
 

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

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii 

konferencie 

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ 

4. Udeľovanie ocenení SFZ 

5. Výročná správa o činnosti Kontrolóra SFZ 

6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru 



7. 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 neskorších predpisov  

8. Schvaľovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ a SFZ 

Marketing, s.r.o. za rok 2020 

9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2021 

10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021 

11. Schvaľovanie návrhu na odloženie reorganizácie III. ligy mužov a II. dorasteneckej 
ligy o jeden súťažný ročník neskôr 

12. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 

13. Diskusia 

14. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ 

 
Vzhľadom na epidémiologickú situáciu a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva je termín 
konferencie stále otvorený, aj z tohto dôvodu sa členovia VV SFZ priamo na zasadnutí rozhodli, 
že vyššie nasledovné body budú schvaľované elektronickou formou per rollam: 
 
- 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. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

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

Mandátová komisia: 
Miroslav Baxa Radoslav Čičmanec (SsFZ), Ján Panák (ZsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Štefan 
Laurinčík (ÚLK) 
Návrhová komisia: 
Milan Lônčík (BFZ), Igor Krško (SsFZ), Miroslav Guček (ZsFZ), Ján Džubák (VsFZ), Karol 
Feranec (ÚLK) 
Overovatelia zápisnice: 
Kamil Kyslica (BFZ), Ján Hracho (ZsFZ), Milan Bezák (ÚLK) 
 
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 odloženie reorganizácie III. ligy mužov a II. 
dorasteneckej ligy o jeden súťažný ročník neskôr 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval o pracovnom stretnutí predsedov RFZ, sekretárov RFZ GS SFZ riaditeľa TÚ SFZ, 
prezidenta ÚLK a manažéra pre riadenie II. ligy. 
Po spoločnej diskusii dospeli k nasledujúcim záverom: 

• RFZ sa dohodli, že odporučia VV SFZ odložiť reorganizáciu III. líg, ktoré majú byť 
od nasledujúceho ročníka pod SFZ, o 1 rok 

• RFZ sa dohodli, že je nutné dohrať resty z jesennej časti a v jarnej časti odohrať toľko 
kôl, koľko sa bude dať s tým, že každá súťaž sa ukončí do 30.6., v prípade potreby 
dohratia 1-2 kôl by sa mohla súťaž predĺžiť o max. 1 týždeň (aby sa súťaž neuzavrela 
napr. 1 kolo pred koncom a mal by sa odohrať najdôležitejší zápas o postup či zostup) 

• každý RFZ môže mať odohratých rôzny počet kôl, ale všetky mužstvá v tabuľke 
regiónu musia mať odohraný rovnaký počet stretnutí, aby sa mohol určiť víťaz resp. 
postupujúci do vyššej súťaže (to nemusí platiť medzi mužstvami, ktoré nemajú vplyv 
na konečné umiestnenie pri zostupe alebo postupe, napr. 6. a 7. v tabuľke) 

• postup by mal byť umožnený v zmysle SP prvému alebo druhému v tabuľke za 
predpokladu odohratí celej súťaže, resp. jeho väčšiny a nie len polovice 

• zrušiť ustanovenie SP čl.7a / 5a o nedostihnuteľnom náskoku pri určovaní 
postupujúceho z nižšej súťaže pri nedohratí celého súťažného ročníka 

• v zmysle predchádzajúceho bodu sa členovia VV SFZ dohodli, že im stačí dohrať len 
jesennú časť (15 kôl), aby mohli určiť postupujúceho 

• z II. ligy zostúpia 3 mužstvá, v prípade, že nebude záujem o postup z RFZ, zníži sa 
počet zostupujúcich z II. ligy  

• Slovnaft cup - pripraviť alternatívy dohratia (ORS), alternatívou bolo dohrať bez 
klubov z RFZ a nejakou formou ich odškodniť 

• z III. ligy môžu postúpiť iba víťazi súťaží 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického 
hlasovania per rollam návrh na odloženie reorganizácie III. ligy mužov a II. 
dorasteneckej ligy o jeden súťažný ročník neskôr.  
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 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 neskorších predpisov (ďalej len "zákon o športe"). 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala, že SFZ je  v súlade s § 69 
ods. 5 o zákona o športe povinný rozdeliť najmenej: 
 
a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho 
príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 
rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych 
športoch a 
 
b) 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných 
športovcov, pričom kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje Konferencia 
SFZ. 
 
SFZ bude na rok 2021 poskytnutý na základe zmluvy č. 0047/2021 o poskytnutí príspevku 
uznanému športu v roku 2021 príspevok uznanému športu vo výške 12.350.474,- eur. 
Vychádzajúc z vyššie uvedených ustanovení zákona o športe je SFZ povinný vyčleniť na účely 
podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe minimálne 1.689.371,- eur a na účely podľa § 69 
ods. 5 písm. b) zákona o športe minimálne čiastku 2.470.095,- eur. V súlade s čl. 4 ods. 2 
citovanej zmluvy platí, že ak v roku 2021 bude krízová situácia trvať viac ako 30 dní, v súlade 
s § 101a ods. 5  zákona o športe sa ustanovenia o povinnom rozdelení príspevku nepoužijú a v 
takom prípade je SFZ povinný postupovať podľa § 101a ods. 6 zákona o športe tak, že výdavky 
na správu a prevádzku nesmú prekročiť 20 % z príspevku. V roku 2021 už krízová situácia trvá 
viac  30 dní, t.j. pre SFZ je obligatórne len dodržania maximálneho limitu na úhradu výdavkov 
na prevádzku, napriek tomu navrhujeme postupovať podľa § 69 ods. 5 písm. a) a b) zákona 
o športe a rozdeliť príspevok v zmysle nižšie uvedeného.  
 
1. Rozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe 

Príspevok v celkovom objeme 1.689.371,- eur bude rozdelený pomerne futbalovým klubom 
podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti 
súťažného ročníka 2020/2021 za podmienky že majú uzatvorený minimálne 1 zápis o stretnutí 
a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň to nie sú kluby zaradené do kategórií 
Akadémia a ÚTM. Za mládežnícke družstvo sa považuje družstvo do vekovej úrovne súťaže 
U23. 

Čerpanie finančných prostriedkov z príspevku bude futbalovým klubom, ktoré majú na 
príspevok nárok, umožnené za týchto podmienok: 
 

a) futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných 
prostriedkov podľa § 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a 
§ 22 zákona o športe), keďže pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov 
nie je možné subjektu finančné prostriedky z príspevku poukazovať, 

b) futbalový klub má splnenú povinnosť zápisu štatutárneho orgánu podľa § 3 ods. 1 písm. 
f) zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a 

c) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku tak ako v uplynulých 
dvoch rokoch jednoduchým systémom cez pridelený kredit, ktorý bude určený vo výške 



jeho nároku na príspevok. Tento kredit bude používať formou platby za tovary a služby 
na eshope futbalnet.shop 
(1 kredit = 1€). 

Čerpanie príspevku v oprávnenej výške podľa prílohy č. 1 tohto materiálu bude futbalovým 
klubom umožnené od 6.4.2021 cez už zmienený eshop.  
 
V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných 
prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, bude možné použiť 
(reálne uhradiť) len v termíne do 15.12.2021   
 
V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že všetky oprávnené výdavky je možné uhrádzať len na účely 
podpory mládeže, t.j. nie je možné uhrádzať výdavky, ktoré nie sú určené na šport mládeže a 
sú generované napr. výlučne z činnosti seniorského družstva futbalového klubu.  
 
Všetky výdavky musia zároveň spĺňať kritériá zaradenia do bežných výdavkov v súlade s 
Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-
42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Pri obstarávaní hmotného majetku je pre zaradenie do 
bežných výdavkov potrebné dodržať finančný limit 1.700,- eur, t.j. obstarávacia cena musí byť 
rovná alebo nižšia ako táto hranica. Na druhej strane pri obstaraní nehmotného majetku (napr. 
software, licencie) je finančný limit vo výške 2.400,- eur.  
 
V prípade porušenia finančnej disciplíny je futbalový klub zodpovedný za nesprávne použitý 
objem finančných prostriedkov a bude znášať sankcie uložené v súvislosti s porušením 
finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
2. Rozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe 
Príspevok v minimálnej výške 2.470.095,- eur bude rozdelený medzi futbalové akadémie 
mládeže a ÚTM v závislosti od plnenia kritérií Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ.  
 
Financovanie futbalových akadémií mládeže a ÚTM je ekonomicky omnoho náročnejšie ako 
výška finančných prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu, t.j. SFZ 
prerozdelí na účely rozvoja talentovanej mládeže viac finančných prostriedkov ako minimálna 
hranica upravená zákonom o športe. Z týchto finančných prostriedkov bude financovaný aj 
program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15 (príprava regionálnych a 
oblastných výberov).  
 
Celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu rozvoja talentovaných športovcov 
bude vychádzať zo schváleného rozpočtu SFZ na rok 2021. Keďže SFZ v rámci zostaveného 
rozpočtu prísne nerozlišuje zdrojové zabezpečenie krytia uvedených výdavkov a ich potrebu 
zabezpečuje okrem vlastných zdrojov a finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj z 
príspevkov od UEFA a FIFA, definitívna suma čerpania finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu na financovanie konkrétneho mládežníckeho klubu v súlade s vymedzeným účelom 
vrátane zabezpečenia povinného spolufinancovania bude až predmetom každoročného 
vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.  
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, finančné prostriedky v minimálnom objeme 2.470.095,- eur 
budú rozdelené v rámci schváleného modelu financovania klubov licenčného systému mládeže 
a podpory regionálnych a oblastných výberov: 
 



a) Pre súťažný ročník 2020/2021: 
 

Ø 13 akadémií mládeže (U6 - U19) – 100000,- eur/akadémia mládeže 
Ø 27 ÚTM (U6 - U15) – 35000,- eur/ÚTM 
Ø 16 čakateľov (futbalové kluby so základnou licenciou mládeže) – 5000,- eur/čakateľ 

 
b) Program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15.  

 
Poznámka: časť príspevku sa poskytuje formou materiálno-technického zabezpečenia činnosti 
futbalových klubov a programu podpory talentov SFZ. 
Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu môžu byť použité len v 
intenciách vyššie uvedeného na úhradu výdavkov, ktoré spĺňajú kritéria zaradenia do bežných 
výdavkov podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a 
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, najmä na úhradu výdavkov na: 
 

a) odmeny trénerov, športových riaditeľov mládeže a koordinátorov mládeže,  
b) cestovné, ubytovanie a stravné, 
c) prenájom priestorov, zariadení a techniky, 
d) materiálno-technické zabezpečenie, 
e) organizovanie súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít.  

 
Na záver bolo uvedené, že v prípade, že v priebehu roka 2021 dôjde k navýšeniu sumy 
príspevku dodatkom k zmluve so štátom, finančné prostriedky vo výške navýšenej sumy 
príspevku uznanému športu sa prerozdelia dodatočne rovnakým kľúčom, ako je uvedené v 
bodoch 1. a 2. textu. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického 
hlasovania per rollam návrh návrh 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. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 9: Prerokovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky 
SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval, že po dôkladnom zvážení a prieskume medzi audítormi navrhujeme za audítora pre  
vykonanie auditu účtovnej závierky SFZ za rok 2020 firmu: AUDIT ALLIANCE, s.r.o.  
Svoje skúsenosti a odborné znalosti preukázali pri audite ÚZ SFZ za predchádzajúce  
roky. 
Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s audítorstvom, daňovým poradenstvom, ale aj  



vedením účtovníctva. Uvedená firma má bohaté skúsenosti s občianskymi združeniami,  
momentálne auditujú aj iné športové zväzy. 
Za audítora pre vykonanie auditu účtovnej závierky SFZ Marketing s.r.o. za rok 2020 bola 
navrhnutá spoločnosť InfoAudit s.r.o.  
Svoje skúsenosti a odborné znalosti preukázala pri audite účtovnej závierky SFZ Marketing 
s.r.o. za predchádzajúce roky. 
Spoločnosť má rovnako dlhoročné skúsenosti s audítorstvom, daňovým poradenstvom, ale aj  
vedením účtovníctva. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického 
hlasovania per rollam spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora pre 
vykonanie účtovnej závierky SFZ za rok 2020. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického 
hlasovania per rollam spoločnosť InfoAudit s.r.o. za audítora pre vykonanie 
účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. 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 10: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil návrh rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického 
hlasovania per rollam návrh rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 11: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ  
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý informoval, že hlavným dôvodom potreby úpravy 
ustanovení stanov SFZ, a to najmä z dôvodu prijatia zákona č. 351/2020 Z. z., ktorým bol 
novelizovaný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
športe“), a ktorým došlo k podstatnej zmene v konaní o porušení antidopingových pravidiel na 
území Slovenskej republiky. Od 01.01.2021 konanie vo veci porušenia antidopingových 
pravidiel už nevykonáva príslušná komisia národného športového zväzu, ale Komisia pre 
konanie vo veci dopingu zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. S poukazom na uvedenú zmenu zákon o športe ukladá Slovenskému futbalovému 
zväzu povinnosť zosúladiť vnútorné predpisy v tomto prípade predovšetkým stanovy SFZ 
a Disciplinárny poriadok SFZ  
s vyššie uvedeným zákonom najneskôr do 30. júna 2021, a to v príslušných ustanoveniach 
upravujúcich problematiku dopingu a konania v prípade porušenia antidopingových pravidiel. 
Zároveň zo strany licenčných orgánov SFZ bola doručená Legislatívno-právnemu oddeleniu 
SFZ žiadosť o zosúladenie úpravy čl. 18 stanov SFZ s aktuálnym stavom klubového licenčného 
systému a podmienok účasti klubov v súťažiach SFZ a UEFA, kde bol klubový licenčný systém 
v poslednom období rozšírený o druhú najvyššiu súťaž dospelých (muži) a najvyššiu ženskú 
súťaž.  
Cieľom predmetnej novelizácie stanov SFZ je predovšetkým zosúladenie ustanovení stanov 
SFZ s právnym poriadok Slovenskej republiky, a to najmä z ustanoveniami zákona 
o športe a zosúladenie čl. 18 stanov SFZ s aktuálnym stavom klubového licenčného systému 
SFZ.  
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického 
hlasovania per rollam návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 12: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý informoval o potrebe úpravy ustanovení 
Disciplinárneho poriadku SFZ (ďalej len „DP SFZ“), a to najmä z dôvodu prijatia zákona č. 
351/2020 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  
o športe“), a ktorým došlo k podstatnej zmene v konaní o porušení antidopingových pravidiel 
na území Slovenskej republiky. Od 01.01.2021 konanie vo veci porušenia antidopingových 
pravidiel už nevykonáva príslušná komisia národného športového zväzu, ale Komisia pre 
konanie vo veci dopingu zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. S poukazom na uvedenú zmenu zákon o športe ukladá Slovenskému futbalovému 
zväzu povinnosť zosúladiť vnútorné predpisy v tomto prípade predovšetkým stanovy SFZ a 
Disciplinárny poriadok SFZ s vyššie uvedeným zákonom najneskôr do 30. júna 2021, a to v 
príslušných ustanoveniach upravujúcich problematiku dopingu a konania v prípade porušenia 
antidopingových pravidiel.  

Zákonná povinnosť novelizácie predpisov národných športových zväzov vo veciach dopingu 
je vhodnou príležitosťou na úpravu niektorých ďalších ustanovení DP SFZ. Za týmto účelom 
bol o potrebe novelizácie DP SFZ informovaný generálny sekretár SFZ a dňa 22.01.2021 
prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov na zmenu a doplnenie DP SFZ oslovené 
všetky subjekty pôsobiace vo futbalovom hnutí na národnej, regionálnej a oblastnej úrovni ako 
aj záujmové skupiny, ktoré by mohli predložiť prípadné návrhy na zmenu DP SFZ resp. jeho 
doplnenie. Rovnako bola uverejnená aj verejná výzva na predkladanie návrhov na zmenu a 
doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ na webovom sídle SFZ. Účelom novelizácie 
ustanovení DP SFZ nie je podstatná zmena jeho obsahu, nakoľko ten aktuálne poskytuje 
dostatočné komplexné nástroje na riadny priebeh disciplinárneho konania v podmienkach SFZ 
zaručujúci právo spravodlivý proces v právne aj skutkovo náročných disciplinárnych veciach 
v súlade so základnými princípmi právneho štátu.  

Ďalšie zmeny a doplnenia DP SFZ by sa okrem ustanovení porušenia antidopingových pravidiel 
mali dotýkať predovšetkým 

• legislatívno-technických úprav (zosúladenie odkazov, číslovania a pod.), 
• doplnení resp. úprav jednotlivých ustanovení na základe aplikačných poznatkov 

vyplývajúcich z praxe Disciplinárnej komisie SFZ, 
• úpravy ustanovení týkajúcich sa tzv. „vymáhania peňažných pohľadávok“, 
• prípadnej úpravy príslušných ustanovení v zmysle UEFA, FIFA,  
• úprav a zmien ustanovení DP SFZ, ktoré budú navrhnuté oslovenými subjektami vo 

futbale a budú vyhodnotené pracovnou skupinou ako vhodné na zapracovanie do 
ustanovení DP SFZ,  

• prípadnej potreby úpravy v súvislosti so zavedením systému VAR, 
• a prípadne ďalších oblastí upravujúcich DP SFZ; 

 
Na základe vyššie uvedeného a v zmysle projektového plánu novelizácie stanov SFZ 
a Disciplinárneho poriadku SFZ v roku 2021 boli členovia VV SFZ požiadaní o vytvorenie 
pracovnej skupiny pre projekt novelizácie Disciplinárneho poriadku SFZ v nasledovnom 
zložení: M. Vlk (predseda DK SFZ), P. Mihál (podpredseda DK SFZ), P. Sepeši (člen VV SFZ 
pre legislatívno-právne otázky), P. Reisz (člen DK SFZ), P. Potecký (člen DK SFZ), M. Fabian 



a L. Pitek (administratíva SFZ), Mi. Richtárik (KDL-2.liga), M. Urban (VsFZ), M. Schneider 
(SsFZ), Ľ. Zábojník (ZsFZ), J. Farbula (BFZ), Michal Mertinyak (ÚLK) a R. Jano (LOSS). 
 
V zmysle výzvy na predkladanie návrhov na zmenu a doplnenie DP SFZ bol termín  
na doručenie návrhov a doplnení DP SFZ stanovený najneskôr do 28.02.2021. Na doručovanie 
návrhov a pripomienok bola vytvorená samostatná e-mailová adresa dpsfz@futbalsfz.sk. Po 
zozbieraní a analýze všetkých, návrhov, pripomienok a doplnení DP SFZ bude členom 
pracovnej skupiny prostredníctvom administratívy SFZ doručený následne komplexný materiál 
na oboznámenie sa s podkladmi na novelizáciu ustanovení DP SFZ. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Disciplinárneho 
poriadku SFZ.  

2) VV SFZ schvaľuje návrh zloženia pracovnej skupiny, ktorá sa bude novelizáciou 
zaoberať. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 13: Informácia o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Registračného 
a prestupového poriadku SFZ  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý informoval o príprave návrhu na zmenu a doplnenie 
Registračného a prestupového poriadku SFZ.  
V tejto súvislosti boli členovia VV SFZ požiadaní o schválenie pracovnej skupiny pre 
zapracovanie zmien a doplnení RaPP v nasledovnom zložení - Sepeši (VV SFZ - legislatívno-
právne otázky), Medveď (VV SFZ - zástupca hráčov), Mertinyák (ÚLK), Richtárik (II. liga), 
Eperješi (VsFZ), Matejka, Špila (SsFZ), Farbuľa (BFZ), Zábojník (ZsFZ), Jano (LOSS), 
Sládkovič, Hasprún, Letko, Fodrek a Pitek (administratíva SFZ). 
 
Zároveň informoval, že v Úradných správach SFZ bude uverejnená výzva na adresovanie 
návrhov na zmenu a doplnenie RaPP v nasledovnom znení: 
 
„Vážení členovia SFZ, 
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že zo strany SFZ z dôvodu niektorých zmien vo FIFA RSTP 
bude pripravený návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, 
ktorý bude predložený na schvaľovanie VV SFZ v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 
2020/2021. V tejto súvislosti žiadame všetkých členov SFZ o zaslanie prípadných návrhov na 
zmenu a doplnenie na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk aj s odôvodnením, najneskôr do 
10. marca 2021 (streda) do 23:59.“ 
 
Po sprocesovaní a zanalyzovaní všetkých pripomienok bude členom pracovnej skupiny 
následne zaslaný komplexný materiál na oboznámenie. 



 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Registračného 
a prestupového poriadku SFZ.  

2) VV SFZ schvaľuje návrh zloženia pracovnej skupiny, ktorá sa bude novelizáciou 
zaoberať. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 14: Informácia o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku 
SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý informoval o príprave návrhu na zmenu a doplnenie 
Súťažného poriadku SFZ.  
V tejto súvislosti boli členovia VV SFZ požiadaní o schválenie pracovnej skupiny pre 
zapracovanie zmien a doplnení SP v nasledovnom zložení - Mertinyák (ÚLK), Richtárik (II. 
liga), Eperješi (VsFZ), Matejka (SsFZ), Farbuľa (BFZ), Zábojník (ZsFZ), Panák (ŠTK SFZ), 
Vojtek, Hasprún, Letko, Kiša a Pitek (administratíva SFZ). 
 
Zároveň informoval, že v Úradných správach SFZ bude uverejnená výzva na adresovanie 
návrhov na zmenu a doplnenie SP v nasledovnom znení: 
 
„Vážení členovia SFZ, 
 
na základe zverejnenej výzvy v Úradnej správe SFZ si Vám dovoľujeme pripomenúť, že stále je 
možnosť adresovania pripomienok na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ. Predmetné 
pripomienky je možné zasielať na e-mailovú adresu miroslav.richtarik@futbalsfz.sk, a to v 
termíne najneskôr do 28. februára 2021. 
 
Na základe vyššie uvedeného by sme si Vás dovolili požiadať, aby ste túto výzvu adresovali na 
svojich členov (najmä regionálnych sekretárov, aby adresovali túto výzvu na svoje oblastné 
futbalové zväzy). V prípade adresovania pripomienky na zmenu a doplnenie Súťažného 
poriadku SFZ je potrebné adresovať pripomienku v nasledovnom členení: 

1. článok, ku ktorému je podnet podaný; 
2. čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada; 
3. odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.“ 

Po sprocesovaní a zanalyzovaní všetkých pripomienok bude členom pracovnej skupiny 
následne zaslaný komplexný materiál na oboznámenie. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného 
poriadku SFZ.  

2) VV SFZ schvaľuje návrh zloženia pracovnej skupiny, ktorá sa bude novelizáciou 
zaoberať. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 15: Schvaľovanie návrhu odmeny delegovaných osôb – súťažný ročník 2020/2021 
(VAR/AVAR) 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov SFZ 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil návrh odmeny delegovaných osôb – súťažný ročník 
2020/2021 (VAR/AVAR). 

Na základe zavedenia systému VAR do súťaží Fortuna liga a Slovnaft cup od jarnej časti 
súťažného ročníka 2020/2021 predložila Komisia rozhodcov SFZ návrh na doplnenie Rozpisu 
RS 2020/2021 (Tabuľka A) o odmeny pre výkon funkcií VAR a AVAR v nasledovnom členení: 

1) VAR vo výške 230,- EUR  

2) AVAR vo výške 120,- EUR  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh odmeny delegovaných osôb – súťažný ročník 2020/2021 
(VAR/AVAR). 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 16: Vyhodnotenie činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného 
ročníka 2020/21 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2020/21 
Komisia v hodnotenom období riadila delegátov v SFZ. Venovala sa riadiacej, kontrolnej 
a monitorovacej  činnosti.  Komisia spracovávala pracovné materiály a manuály potrebné k 
výkonu práce delegátov spravidla vo forme rozhodnutí, odporúčaní a usmernení. Veľmi 
obmedzene v jesennej časti organizovala zasadanie Komisie za osobnej účasti jej členov. 
V tomto období zasadala len dvakrát. V prvom prípade na začiatku sezóny 2020/2021 



v Poprade a v polčasovej prestávke súťaží v Komárne, kedy vyhodnotila jesennú časť súťaží 
a aktivít komisie. V jednej z ďalších aktivít komisie bolo pripravené rokovanie viacerých 
zástupcov SFZ so zástupcami Odboru diváckeho násilia PZ SR (ďalej ako ,,Odbor“). Toto 
stretnutie malo za účel zoznámiť sa s novým vedením Odboru, ktoré nastúpilo po voľbách do 
svojich funkcií a nadviazať spoluprácu. Na stretnutí boli predstavené činnosti napr. delegátov 
v praxi, ich prínos pre PZ, boli poskytnuté informácie o postupoch PZ na stretnutiach 
a spolupráca s delegovanými osobami. V záverečnom hodnotení roku 2020 komisia 
konštatovala, že splnila svoj plán práce pre rok  2020 a plne vyčerpala svoj skromný finančný 
rozpočet pre tento rok. Pre ďalšie obdobie bola vo svojich plánoch skromnejšia a rozpočet 
pripravila aj pre krízový stav.  
Komisia v súlade so svojím štatútom zabezpečovala obsadzovanie  delegátov na súťažné 
stretnutia Fortuna ligy a 2. ligy. K dispozícii má 31 delegátov pre ročník 2020/2021.  
Z pôvodného návrhu 32 delegátov, KD SFZ pre ročník 2020/2021 nebol na Nominačnej listine 
schválený delegát p. Lônčík, čo komisia plne akceptovala. Vyzvala BFZ na doplnenie 
o jedného delegáta, ale do súčasnej doby nebola žiadosť naplnená. Z dôvodu ukončenia činnosti 
p. Vorela a úmrtia p. Jasenáka boli na nominačnú listinu vymenovaní za SsFZ nováčikovia p. 
Horváth a p. Horák.   
V oblasti zaradenia delegátov do jednotlivých kategórií (pre 1. ligu, pre 1. a 2. ligu a len pre 
druhú ligu) chce komisia plnohodnotne pracovať aj v tomto segmente, žiaľ nestretá sa 
s akceptáciou hodnotení jednotlivcov, ich skúseností, schopností a kvalitatívnou odbornosťou. 
V súčasnom ročníku sú  delegáti zaradení vo výkonnostných skupinách: 
Do prvej skupiny sú na základe výsledkov práce zaradení delegáti: Švarc, Vaľko, Bóc, 
Benedikovič, Korman, Košičár, Olšavský, Repa a Fajčík.  
Do druhej skupiny  sú na základe výsledkov práce zaradení delegáti: Dadykin, Eperješi, Forgon, 
Budáč, Farbula, Jaška, Kiss, Kovalčík, Labanc, Nagy, Panák, Schneider, Vansa, 
Chalmoviansky, Gróf, Medovič. 
Do tretej skupiny sú na základe výsledkov práce zaradení delegáti a aj nováčikovia: Čan, 
Džubák, Zdechovan, Tomášová, Horváth a Horák.   
Delegáti boli v priebehu jesene obsadzovaní vo FL a II. lige. Celkom sledovali a hodnotili 214 
stretnutí. Celkový priemer na jedného delegáta bolo v jesennej časti súťaží 6,7 stretnutia. Tieto 
čísla prekročilo  20 delegátov. Menšie množstvo stretnutí absolvovalo 11 delegátov. Bolo to 
najmä z dôvodu obmedzení ich delegácií pre slabšiu výkonnosť, časté ospravedlnenia, 
chorobnosť, alebo izoláciu z dôvodu choroby, ako aj u nováčikov z dôvodu zaúčania sa vo 
funkcii a absolvovania skúšobných delegácií.   
Komisia si v hodnotenom období plnila a splnila svoje základné povinnosti, ktoré jej vyplývajú 
z jej štatútu. V ďalšom období bude komisia pracovať pre rozvoj futbalu s vynaložením jej 
všetkých síl. Vo svojej ďalšej práci sa zameria na legislatívne potreby noriem, ktoré je 
vzhľadom k zmenám v praxi potrebné upraviť. Pri úpravách sa využijú predovšetkým všetky 
pozitívne a pre prax prospešné poznatky z minulých období, s jediným cieľom neustáleho 
zlepšovania organizácie podujatí. V tejto príprave sa oprie aj o poznatky Legislatívne - 
právneho oddelenia SFZ, riadenia súťaží SFZ a ULK. Komisia delegátov SFZ bude neustále 
pracovať na zlepšovaní organizácie podujatí a bude presadzovať dodržiavania príslušných 
noriem vo futbale.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť 
súťažného ročníka 2020/21. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 17: Správa o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2020 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil Správu o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2020. 
LcK aj v uplynulom roku plnila ako základné (príprava podmienok, harmonogramu a vykonanie 
všetkých licenčných konaní v podmienkach SFZ), tak aj viaceré mimoriadne úlohy.  
Druhý rok pokračovala  spolupráca LcK s licenčným oddelením SFZ pri realizácii licenčných 
konaní aj pre viaceré republikové súťaže riadené SFZ. Prvýkrát bolo vykonané licenčné 
konanie pre UEFA ligu majstrov žien. LcK tak na svojom májovom zasadnutí prerokovala 
odporúčania pre licenčné orgány SFZ, týkajúce sa udelenia licencií v šiestich licenčných 
konaniach.  
Aj tento rok v správe o činnosti komisie bolo poukázané na audit SGS / UEFA. Nakoľko 
nezávislou audítorskou spoločnosťou SGS-ICS neboli v roku 2019 identifikované žiadne 
porušenia požiadaviek Licenčného štandardu UEFA, v roku 2020 sme očakávali len opätovné 
vykonanie tzv. limitovaného auditu, v ktorom preverenie licenčnej administratívy príslušnej 
národnej asociácie spočíva v poskytnutí informácií požadovaných audítorom formou dotazníka 
alebo telefonicky, bez jeho osobnej prítomnosti v sídle SFZ. Boli sme trocha prekvapení, keď 
nám UEFA oficiálne oznámila, že licenčná administratíva SFZ v roku 2020 bude preverená 
tzv. certifikačným, čiže najnáročnejším stupňom auditu, vykonaným audítorskou spoloč-
nosťou priamo v sídle SFZ. 
Aj tento audit však potvrdil vysokú úroveň riadenia licenčných konaní manažmentom KLS 
SFZ (pp. Palenčík, Obložinský, Vojtek) a profesionálne riadenie procesov manažérom KLS.  
Bolo ocenené, že manažér KLS SFZ (Milan Vojtek) sa nespoľahol na to, že v období pandémie 
COVID-19 nebude certifikačný audit vykonaný tak dôsledne, ako v minulosti a audítorovi 
pripravil 100%-tnú dokumentáciu, po preverení ktorej audítor udelil licenčnej administratíve 
SFZ dve pochvaly, ktoré sú zapísané aj v protokole o vykonaní auditu.   
Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že za úspešný audit SFZ od UEFA v rámci HatTrick platieb 
opätovne obdrží čiastku 40 tisíc eur. 
Pokračovala spolupráca s komisiou SFZ pre štadióny a ihriská (ďalej len KŠI) pri obnovovaní  
certifikátov  štadiónov klubov a iných záležitostiach, týkajúcich sa infraštruktúry štadiónov, 
v ktorých p. Vojtek nahradil Petra Dedíka, ktorý ukončil pracovný pomer so SFZ.   
Tajomník  komisie zabezpečil  aj predbežné nahlásenie štadiónov – možných miest stretnutí    
v klubových súťažiach UEFA 2020/2021 a aktualizoval ich štadiónové dotazníky v systéme 
UEFA TIME. 
NÁMETY DO BUDÚCNOSTI: 
V tejto správe bolo tiež zdôraznené, že v hodnotenom roku LcK vykonávala svoju činnosť vo 
veľmi náročných podmienkach, poznačených rôznymi obmedzeniami, zákazmi a neustálymi 
zmenami, súvisiacimi najmä s protipandemickými opatreniami, ktoré vyvrcholili vyhlásením 
mimoriadneho stavu v SR (12.3.2020), len niekoľko dní pred začiatkom licenčných konaní 



(16.3.2020). Napriek tomu komisia zvládla splniť všetky kľúčové úlohy vysoko odborne, 
profesionálne a v požadovaných termínoch.  
Nakoľko licenčné konania boli pôvodne pripravované úplne inak, musela LcK na svojom 
marcovom a aprílovom konferenčnom zasadnutí operatívne riešiť viaceré zmeny 
v schválenom harmonograme licenčných konaní a aj určité úpravy obsahu preverovania 
klubov, schválené a/alebo odporúčané orgánmi UEFA.  
Lck v roku 2020 riešila aj vážny a doposiaľ ojedinelý prípad klubu MŠK Žilina, ktorý počas 
licenčného konania vstúpil do likvidácie. Na 3 mesiace tak „zamestnal“ viacerých členov 
komisie, ktorí na jednej strane museli komunikovať s likvidátorom klubu a na strane druhej, pre 
licenčné orgány SFZ pripraviť kompletnú a dostatočne výpovednú dokumentáciu pre ich 
rozhodnutie.  Tajomník komisie zasa v komunikácii s UEFA musel opakovane odpovedať na 
viacero otázok riaditeľov oddelení „UEFA Club Licensing“ a „UEFA Club Financial Control 
Body“ a podrobne zdôvodniť aj konečné rozhodnutie licenčných orgánov SFZ (v odvolacom 
konaní bola klubu licencia udelená), nakoľko MŠK Žilina si dosiahnutým športovým výsledkom 
vo FL 2019/2020 vybojoval účasť v Európskej lige UEFA 2020/2021 (prípad MŠK Žilina bol 
podrobne komen-tovaný v už spomínanej Správe o licenčnom cykle 2019/2020). 
Odborníci Lck pre licenčné kritériá – po potrebnom zaškolení – bez väčších problémov zvládli 
úlohy a nároky spojené s prvým preverovaním klubov v elektronickom module licenčných 
konaní SFZ, ktorý, a to musíme priznať, v prvom roku jeho nasadenia ešte nefungoval úplne 
tak, ako sme si predstavovali.  
Činnosť komisie v roku 2020 preto hodnotím veľmi pozitívne a vážim si aj slová prezidenta 
SFZ, ktorý na osobnom stretnutí vysoko hodnotil jej činnosť a zaradil ju medzi najdôležitejšie 
a nosné komisie SFZ. 
 
Aj v roku 2020 prebiehala spolupráca s inými orgánmi SFZ, jeho úsekmi a oddeleniami. 
Obojstranne prospešná je už dlhoročná spoluprácu s KŠI (najmä pp. Lipták, Uváček 
a Vorčák).  Pozitívne hodnotím spoluprácu s technickým úsekom SFZ, legislatívno-
právnym oddelením SFZ, oddelením mládeže a koncepcie rozvoja futbalu, 
bezpečnostným manažérom SFZ, medzinárodným a organizačným úsekom SFZ či 
matrikou SFZ (vedúci matriky SFZ je členom 
komisie), ktoré LcK poskytujú informácie, potrebné k preverovaniu klubov a nemusia ich tak 
pripravovať a predkladať samotné kluby, čo je tiež ústretový krok a nadpráca LcK voči 
klubom.  
LcK na strane druhej, poskytuje spomínaným úsekom a oddeleniam SFZ iné dokumenty 
a informácie z klubov (napr. certifikáty štadiónov, stanovy a pod.). 

 
LcK, v spolupráci s oddelením riadenia súťaží SFZ, v roku 2020 pripravila novelizáciu 
Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018, ktorú 1. decembra 2020 schválil 
VV SFZ. Smernica, obsahujúca nové ustanovenia, týkajúce sa klubov v likvidácii a licenčné 
kritériá pre vstup do I. ligy žien (už siedme licenčné konanie vykonávané v SFZ), bola ihneď 
po jej schválení zaslaná na tzv. obsahové preverenie UEFA a po jej písomnom vyjadrení 
z januára 2021 môže byť použitá pre licenčné konania v licenčnom cykle 2020/2021.  
 
Počet členov komisie (11 + tajomník) je považovaný naďalej za plne opodstatnený. Pozície 
odborníkov pre licenčné kritériá sú zámerne zdvojené z dôvodu vzájomnej zastupiteľnosti, ale 



aj z dôvodu, že jeden odborník by počas licenčného konania nezvládol zodpovedne preveriť  
a potom aj celoročne monitorovať 12 klubov. V hodnotenom období viacerí členovia LcK ešte 
aj asistovali a poskytovali servis a konzultácie v ostatných licenčných konaniach SFZ. 

 
Komisia bude aj naďalej úzko spolupracovať s generálnym sekretárom SFZ, ktorý je voči 
UEFA členom vedenia SFZ, zodpovedným za chod KLS podmienkach SFZ (tzv. senior 
manager). Verím, že popri jeho iných povinnostiach a po zlepšení pandemickej situácie, budeme 
mať možnosť častejšie sa stretnúť na zasadnutí komisie, prípadne po jej zasadnutí prediskutovať 
najdôležitejšie závery.  
Spolupráca s orgánmi, úsekmi a oddeleniami SFZ bude samozrejme prebiehať aj naďalej, 
nakoľko práve tu sú najúčinnejšie mechanizmy realizácie požiadaviek KLS pri preverovaní 
klubov a ich následnej kontrole po udelení licencie.  

 
V neposlednom rade chcem v tejto správe informovať, že po skončení licenčného cyklu 
2020/2021 opäť zvolám pracovné stretnutie všetkých zainteresovaných strán, na ktorom 
zhodnotíme ukončený licenčný cyklus. Ak to bude potrebné, sme pripravení prijať 
opatrenia na odstránenie identifikovaných problémov a nedostatkov, ktoré KLS SFZ 
pozdvihnú na ešte vyššiu kvalita-tívnu úroveň.       
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Licenčnej komisie SFZ 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 18: Správa o činnosti LPaEK SFZ za rok 2020 a ustanovovanie predsedu 
LPaEK SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil Správu o  činnosti LPaEK SFZ za rok 2020. 
LPEK si po celý rok 2020 riadne plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú nielen z vnútorných 
predpisov SFZ, ale i z očakávaní orgánov SFZ .  
Pri svojej činnosti LPEK spolupracovala s rôznymi orgánmi SFZ (Prezident SFZ, GS SFZ, 
právne oddelenie ako aj iné útvary SFZ) a túto spoluprácu považuje za bezproblémovú s jasným 
cieľom vzájomne sa podporovať. Pri vybavovaní zadaných úloh odporúča orgánom SFZ, aby 
precíznejšie posudzovali žiadosti, ktoré následne dajú na vybavenie LPEK. Opakovane sa 
komisia domnieva, že niektorí žiadatelia skôr oslovujú SFZ so žiadosťou o bezplatné právne 
poradenstvo ako o pomoc pri vyriešení obzvlášť komplikovaných záležitostí. Viacero podaní 
totižto dokážu navrhovatelia riešiť aj bez ingerencie SFZ.    
V súčinnosti s propagáciou športu a osobitne futbalu a SFZ komisia navrhla pokračovať 
v spoluorganizovaní a podpore konferencie o športovom práve, na ktorej sa významným 
spôsobom prezentuje právna úprava športu na Slovensku a v zahraničí a prednášajú sa aktuálne 
právne problémy vo fungovaní a organizácii športu, divácke násilie a bezpečnosť všetkých 



zúčastnených na športovom podujatí, možnosti riešenia sporov v športe, športová judikatúra 
a pod.   
V rámci zefektívnenia činnosti LPEK bolo navrhnuté: 
Zlepšiť dokumentačnú informovanosť LPEK o procesoch a normách v zahraničných 
futbalových zväzoch ako i o národnej právnej úprave problematiky športu v zahraničí.  
Tak ako doposiaľ integrovať a zapájať členov LPEK ako zástupcov SFZ do orgánov, ktoré 
navrhujú a pripravujú legislatívne úpravy  súvisiace s problematikou športu a bezpečnosti   
V závere svojej správy predseda komisie poďakoval za doterajšiu dlhoročnú spoluprácu 
a požiadal o uvoľnenie zo svojej pozície zo zdravotných a osobných dôvodov, ktoré mu 
nedovoľujú pokračovať v práci v LPEK ako predseda. Zároveň by rád naďalej zostal v pozícii  
radového člena. Na zvyšok jej funkčného obdobia navrhol do pozície predsedu jedného z jej 
najskúsenejších a najerudovanejších členov JUDr. Mareka Holbíka. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti LPaEK SFZ za rok 2020 a písomné 
vzdanie sa predsedu komisie p. Jozefa Malicha. 

2) VV SFZ ustanovuje za nového predsedu LPaEK SFZ p. Mareka Holbíka a za člena 
komisie doterajšieho predsedu komisie p. Jozefa Malicha. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 19: Informácia o možnosti predkladania návrhov na vyznamenania a ocenenia 
SOŠV za rok 2020 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o možnosti zasielanie návrhov na 
vyznamenania a ocenenia SOŠV za rok 2020.  
Členovia VV SFZ obdržali v rámci materiálov smernicu SOŠV, v zmysle ktorej je možné tieto 
návrhy predkladať. Zároveň zoznam doposiaľ ocenených osobností. V tejto súvislosti bol 
určený termín na zasielanie návrhov. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o možnosti predkladania návrhov na 
vyznamenania a ocenenia SOŠV za rok 2020. 

2) VV SFZ ukladá GS SFZ zosumarizovať návrhy na vyznamenanie a ocenenie 
SOŠV za rok 2020 v termíne do 12. marca 2021 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 20: 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 v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV 
SFZ sa uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam, konkrétne hlasovanie č. 01/21 vo 
veci “Schvaľovania návrhu kandidátov SFZ na listinu UEFA pre zápasy organizované 
UEFA." 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 2. februára 2021 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh kandidátov SFZ na listinu UEFA pre zápasy organizované UEFA, 
alebo 
Neschvaľujem návrh kandidátov SFZ na listinu UEFA pre zápasy organizované UEFA, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu kandidátov SFZ na listinu UEFA 
pre zápasy organizované UEFA. 
      
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. 
 
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 21: Schvaľovanie návrhu na výstavbu sídla Stredoslovenského futbalového zväzu 
– Futbalového domu a schvaľovanie návrhu spolufinancovania výstavby prostredníctvom 
investičného programu FIFA Forward vo výške 500.000,- eur 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala, že realizácia výstavby sídla 
SsFZ je dlhodobo plánovanou investíciou, ktorá vychádza z akútnej potreby SsFZ zabezpečiť 
svoje fungovanie v reprezentatívnych a zdraviu neohrozujúcich priestoroch. Predošlé sídlo 
SsFZ už nespĺňalo takmer žiadne  bezpečnostné štandardy a zároveň nezabezpečovalo 
plnohodnotné fungovanie a výkon predmetu činnosti SsFZ. Z tohto dôvodu bola iniciovaná 
výstavba nového sídla SsFZ, ktoré vyrastie na rovnakom mieste. Vzhľadom na nevyhovujúci 
technický stav budovy sa muselo v rámci projektovej dokumentácie pristúpiť k búracím 
prácam, pri ktorých bola pôvodná budova kompletne odstránená. Následne prebehli prípravné 
terénne práce s cieľom pripraviť priestory na výstavbu nového sídla. V súčasnosti prebieha 
proces prenosu stavebného povolenia na stavebníka – SFZ, ako vlastníka budovy s tým, že 



v priebehu realizácie výstavby dôjde aj k prevodu vlastníckeho práva k pozemkom zo SsFZ na 
SFZ za cenu podľa znaleckých posudkov, čím sa zabezpečí zjednotenie vlastníckych vzťahov 
v rámci tejto nehnuteľnosti.  
 
Celkové náklady na výstavbu nového sídla predstavujú približne 950 tisíc eur. V súhrnnom 
rozpočte je zahrnutý aj príspevok z investičného programu FIFA Forward vo výške 500.000,- 
eur. Jednou z podmienok pridelenia príspevku z tohto investičného programu je schválenie 
investície prostredníctvom exekutívneho orgánu príslušnej futbalovej asociácie. Výstavba sídla 
SsFZ je zahrnutá v rozpočte SFZ, ktorý bol schválený Konferenciou SFZ. Napriek tomu je 
žiadúce, aby predmetnú investíciu presne špecifikoval aj exekutívny orgán. Z tohto dôvodu bol 
členom VV SFZ predložený na schválenie tento investičný zámer, vďaka ktorému bude možné 
zásadne zvýšiť úroveň administratívnej infraštruktúry v stredoslovenskom regióne. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh investičného zámeru na výstavbu sídla 
Stredoslovenského futbalového zväzu – Futbalového domu. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh financovania výstavby prostredníctvom investičného 
programu FIFA Forward vo výške 500.000,- eur a odkúpenie súvisiacich 
nehnuteľností od SsFZ v cene stanovenej znaleckým posudkom/vo výške pôvodnej 
kúpnej ceny. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 22: Prerokovanie návrhu spoločného postupu pri dohraní futbalových súťaží 
jarnej časti súťažného ročníka 2020/21 v rámci pandemickej situácie COVID 19 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
nadviazal na pracovné stretnutie z 10. februára v Banskej Bystrici, kde sa účastníci zhodli na 
odsunutí reorganizácie III. ligy mužov a II. dorasteneckej ligy o jeden súťažný ročník neskôr. 
Zároveň sa hľadal spôsob, ako by bolo možné dokončiť rozohrané súťaže, ktoré boli z dôvodu 
pandemickej situácie prerušené na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva. 
Diskutoval sa jednotný postup a pravidlá na dohranie jarnej časti a zostávajúcich kôl z jesene. 
Nakoľko v predchádzajúcich bodoch zasadnutia sa riešila legislatívna stránka dohrania súťaží 
úpravami noriem SFZ, členovia v rámci tohto bodu dospeli k nasledovným spoločným záverom, 
ktoré budú komunikovať v rámci jednotlivých ObFZ a RFZ.   
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh spoločného postupu pri dohratí futbalových súťaží jarnej časti 
súťažného ročníka 2020/21 v rámci pandemickej situácie COVID 19 v zmysle 
záverov  zo stretnutia pracovnej skupiny konaného dňa 10. februára 2021 v Banskej 
Bystrici a v zmysle pripomienok vznesených priamo na zasadnutí členov VV SFZ 
nasledovne: 



  
 a) dohrať zostávajúce zápasy z jesennej časti a v jarnej časti odohrať toľko kôl, koľko 

sa bude dať s tým, že každá súťaž sa ukončí do 30.6., v prípade potreby dohratia 1-2 kôl 
by sa mohla súťaž predĺžiť o max. 1 týždeň (aby sa súťaž neuzavrela napr. 1 kolo pred 
koncom a mal by sa odohrať najdôležitejší zápas o postup, či zostup), 

 
 b) každý RFZ a ObFZ môže mať odohratých rôzny počet kôl, ale všetky družstvá v 

tabuľke regiónu musia mať odohratý rovnaký počet stretnutí, aby sa mohol určiť víťaz 
resp.postupujúci do vyššej súťaže (to nemusí platiť medzi družstvami, ktoré nemajú 
vplyv na konečné umiestnenie pri zostupe alebo postupe, napr. 6. a 7. v tabuľke), 

 
 c) zrušiť ustanovenie SP čl.7a / 5a o nedostihnuteľnom náskoku pri určovaní 

postupujúceho z nižšej súťaže pri neodohratí celého súažného ročníka, 
 
 d) z II.ligy zostúpia 3 mužstvá, v prípade, že nebude záujem o postup z RFZ, zníži sa 

počet zostupujúcich z II.ligy, 
 
 e) postúpiť z III. ligy môžu iba víťazi súťaží 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 23: 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. Karolovi 
Peczemu. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ p. Jozefovi 
Šajánkovi a Jozefovi Malichovi. 

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

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 24: Diskusia 

Žiadosť o prešetrenie postupu disciplinárnej a odvolacej komisie   



Ján Kováčik: 

Informoval, že SFZ bol doručená žiadosť od klubu MFK Zemplín Michalovce, ktorou sa tento 
klub obrátil na VV SFZ so žiadosťou o prešetrenie postupu disciplinárnej a odvolacej komisie  
v prípade  „neoprávneného štartu„ hráča Juraja Pirošku v stretnutí 14. kola Fortuna ligy MFK 
Zemplín Michalovce – FK Senica. 

S obsahom listu sa členovia VV SFZ oboznámili priamo na zasadnutí a zhodli sa na 
nasledovnom stanovisku. 
  
Výkonný výbor SFZ a jeho prezident sú najvyššími výkonnými orgánmi vo futbale (čl. 35 ods. 
2), ktorý podľa stanov SFZ (čl. 36 ods. 10) ani podľa Zákona o športe (§ 52 ods. 3) nemôže a 
nesmie zasahovať do vykonávania pôsobnosti orgánov na riešenie sporov v konkrétnych 
veciach.  
Orgány na riešenie sporov podľa stanov SFZ (čl. 35 ods. 4 a 7) zodpovedajú výlučne 
konferencii SFZ ako najvyššiemu orgánu SFZ, ktorý volí a odvoláva predsedov a podpredsedov 
týchto orgánov.  
 
Kompetenciou výkonného výboru SFZ je však prijímať a upravovať predpisy SFZ, podľa 
ktorých orgány na riešenie sporov postupujú a rozhodujú.  
Výkonný výbor SFZ zriadil v mesiaci január expertnú pracovnú skupinu na prípravu 
novelizácie Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorej bude Váš list zo dňa 01.03.2021 odstúpený 
za tým účelom, aby vecne posúdila, či by vzhľadom na výhrady k obsahu namietaného 
rozhodnutia nebolo vhodné v záujme zabezpečenia jednotného postupu a jednoznačnejšieho 
výkladu predpisov SFZ navrhnúť zmenu v príslušných ustanoveniach Disciplinárneho poriadku 
SFZ. 
 
V súčasnosti prebiehajú práce expertnej skupiny SFZ, ktorej úlohou je pripraviť návrh na 
zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ a tento návrh bude následne zverejnený aj na 
pripomienkové konanie členom SFZ, kde budú môcť byť tiež uplatnené prípadné pripomienky 
k zmenám navrhovaným v Disciplinárnom poriadku SFZ. 
 

 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 2. marca 2021 v sídle SFZ 
a online spôsobom: 

 

Uznesenie č. 16/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 17/21 VV SFZ 



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

4) VV SFZ schvaľuje návrh prerozdelenia nevyčerpaných prostriedkov v projekte 
podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry 
v rokoch 2019 -2021. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 18/21 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o zrušení verejného obstarávania na výmenu umelých 
trávnikov na ihriskách s umelou trávou a určení ďalšieho postupu. 

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 19/21 VV SFZ 

VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci  a poskytnutí účelového príspevku na 
zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave s pripomienkami 
vznesenými priamo na zasadnutí. 

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 20/21 VV SFZ: 

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

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

Mandátová komisia: 
Miroslav Baxa Radoslav Čičmanec (SsFZ), Ján Panák (ZsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Štefan 
Laurinčík (ÚLK) 
Návrhová komisia: 
Milan Lônčík (BFZ), Igor Krško (SsFZ), Miroslav Guček (ZsFZ), Ján Džubák (VsFZ), Karol 
Feranec (ÚLK) 
Overovatelia zápisnice: 
Kamil Kyselica (BFZ), Ján Hracho (ZsFZ), Milan Bezák (ÚLK) 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 21/21 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického hlasovania 
per rollam návrh na odloženie reorganizácie III. ligy mužov a II. dorasteneckej ligy o jeden 
súťažný ročník neskôr.  
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 



Uznesenie č. 22/21 VV SFZ: 
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického hlasovania 
per rollam návrh návrh 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. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 23/21 VV SFZ: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického 
hlasovania per rollam spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora pre 
vykonanie účtovnej závierky SFZ za rok 2020. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického 
hlasovania per rollam spoločnosť InfoAudit s.r.o. za audítora pre vykonanie účtovnej 
závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 24/21 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického hlasovania 
per rollam návrh rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 25/21 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického hlasovania 
per rollam návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 26/21 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Disciplinárneho 
poriadku SFZ.  

2) VV SFZ schvaľuje návrh zloženia pracovnej skupiny, ktorá sa bude novelizáciou 
zaoberať. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 27/21 VV SFZ: 

3) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a 
prestupového poriadku SFZ.  



4) VV SFZ schvaľuje návrh zloženia pracovnej skupiny, ktorá sa bude novelizáciou 
zaoberať. 

 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 28/21 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku 
SFZ.  

2) VV SFZ schvaľuje návrh zloženia pracovnej skupiny, ktorá sa bude novelizáciou 
zaoberať. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 29/21 VV SFZ 

VV SFZ schvaľuje návrh odmeny delegovaných osôb – súťažný ročník 2020/2021 
(VAR/AVAR). 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 30/21 VV SFZ 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť 
súťažného ročníka 2020/21. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 31/21 VV SFZ 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2020. 
T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 32/21 VV SFZ 

1) VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti LPaEK SFZ za rok 2020 a písomné 
vzdanie sa predsedu komisie p. Jozefa Malicha. 

2) VV SFZ ustanovuje za nového predsedu LPaEK SFZ p. Mareka Holbíka a za člena 
komisie doterajšieho predsedu komisie p. Jozefa Malicha. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 33/21 VV SFZ 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o možnosti predkladania návrhov na 
vyznamenania a ocenenia SOŠV za rok 2020. 

2) VV SFZ ukladá GS SFZ zosumarizovať návrhy na vyznamenanie a ocenenie SOŠV za 
rok 2020 v termíne do 12. marca 2021. 



T: v texte 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 34/21 VV SFZ 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi 
riadnymi zasadnutiami VV SFZ. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 35/21 VV SFZ 

1) VV SFZ schvaľuje návrh investičného zámeru na výstavbu sídla Stredoslovenského 
futbalového zväzu – Futbalového domu. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh financovania výstavby prostredníctvom investičného 
programu FIFA Forward vo výške 500.000,- eur a odkúpenie súvisiacich nehnuteľností 
od SsFZ v cene stanovenej znaleckým posudkom/vo výške pôvodnej kúpnej ceny. 

 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 36/21 VV SFZ 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ p. Karolovi Peczemu. 
2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ p. Jozefovi 

Šajánkovi a Jozefovi Malichovi. 
T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 37/21 VV SFZ 

VV SFZ schvaľuje návrh spoločného postupu pri dohratí futbalových súťaží jarnej časti 
súťažného ročníka 2020/21 v rámci pandemickej situácie COVID 19 v zmysle záverov  zo 
stretnutia pracovnej skupiny konaného dňa 10. februára 2021 v Banskej Bystrici a v zmysle 
pripomienok vznesených priamo na zasadnutí členov VV SFZ nasledovne: 

  
 a) dohrať zostávajúce zápasy z jesennej časti a v jarnej časti odohrať toľko kôl, koľko sa bude 

dať s tým, že každá súťaž sa ukončí do 30.6., v prípade potreby dohratia 1-2 kôl by sa mohla 
súťaž predĺžiť o max. 1 týždeň (aby sa súťaž neuzavrela napr. 1 kolo pred koncom a mal by sa 
odohrať najdôležitejší zápas o postup, či zostup), 

 
 b) každý RFZ a ObFZ môže mať odohratých rôzny počet kôl, ale všetky družstvá v tabuľke 

regiónu musia mať odohratý rovnaký počet stretnutí, aby sa mohol určiť víťaz 
resp.postupujúci do vyššej súťaže (to nemusí platiť medzi družstvami, ktoré nemajú vplyv na 
konečné umiestnenie pri zostupe alebo postupe, napr. 6. a 7. v tabuľke), 

 
 c) zrušiť ustanovenie SP čl.7a / 5a o nedostihnuteľnom náskoku pri určovaní postupujúceho z 

nižšej súťaže pri neodohratí celého súažného ročníka, 
 




