
Zápisnica č. 05/21 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 8. júna 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 

 Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

 Dušan Radolský – zástupca trénerov 

 Tomáš Medveď – zástupca hráčov 

 Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

 

Ospravedlnený: Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ 

 

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. Informácia o modeli a štruktúre rozpočtu UEFA 
5. Informácia Kontrolóra SFZ o stave súladu Stanov jednotlivých ObFZ so 

Stanovami SFZ 



6. Prerokovanie Výročnej správy SFZ  a SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie roka 
2020  

7. Prerokovanie účtovnej závierky a správy audítora, prerokovanie rozdelenia 
hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020 

8. Prerokovanie návrhu rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych, 
pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského 

9. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ 
10. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového 

poriadku SFZ 
11. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ 
12. Prerokovanie podnetu na preskúmanie Uznesenia Výkonného výboru SFZ 

zo dňa 01.12.2020 
13. Schvaľovanie návrhu na zaradenie delegátov SFZ na nominačnú listinu pre 

súťažný ročník 2021/22 
14. Informácia o rozhodnutiach OOLK v druhostupňovom licenčnom konaní 
15. Správa o nezávislosti licenčných orgánov 
16. Informácia o zmene a doplnení Pravidiel futbalu (IFAB obežník č. 22 a č. 23) 
17. Ustanovovanie člena Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ 
18. Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ v II. polroku 2021 
19. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
20. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ  
21. Diskusia  

 
 
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

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

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal GS SFZ Peter Palenčík. 
 
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 
boli SFZ adresované dve žiadosti o predĺženie termínu realizácie projektu. Prvú žiadosť 
adresoval OŠK Slovenský Grob, ktorý vzhľadom na komplikovanú situáciu s realizáciou 
svojho projektu žiada o predĺženie termínu realizácie svojho projektu do 30.6.2022. Druhú 
žiadosť zaslalo mesto Hlohovec, ktoré vzhľadom na prieťahy pri procese verejného 
obstarávania žiada o predĺženie termínu realizácie do 30.11.2021. 
 
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 pre kluby Atletico Zálesie, OŠK Slovenský Grob a pre Mesto 
Hlohovec. 

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 modeli a štruktúre rozpočtu UEFA 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
v zmysle dohody z májového zasadnutia VV SFZ predstavil model a štruktúru rozpočtu UEFA 
na súťažný ročník rok 2021/22. 
Išlo o komplexný materiál, ktorý bol rozdelený do nasledovných panelov: 

- Introduction, 
- Income statement, 
- Revenue,  
- Distribution, 
- Contributions, 
- Event expenses, 
- Referees and match officers,   
- Information and communications technology, 
- Employee salaries and benefits,  
- Other expenses, 



- Solidarity, 
- Net result for the period, 
- Result by competition and activity, 
- Details of use of net income, 
- Governing expenses, 
- Club competitions, 
- Four-year cycle, 
- Additional information and exchange rates  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o modeli a štruktúre rozpočtu UEFA. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 5: Informácia Kontrolóra SFZ o stave súladu Stanov jednotlivých ObFZ so 
Stanovami SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo Kontrolórovi SFZ p. Štefanovi 
Vaľkovi, ktorý členov VV SFZ informoval o zahájení vykonania kontroly novelizácia Stanov 
jednotlivých ObFZ: 
 

• Na základe plánu činnosti kontrolóra SFZ bola zahájená v mesiaci 10.2019 kontrola 
novelizácia stanov všetkých ObFZ v rámci SFZ. Táto novelizácia spočívala v tom, že 
bolo nutné do stanov zakomponovať Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. ako aj , aby 
stanovy ObFZ boli kompatibilné so stanovami SFZ. ObFZ sú poberateľmi finančných 
prostriedkov MŠVVaŠ SR formou nakupovaním tovaru cez e-shop.  

• Každý ObFZ je povinný mať novelizované stanovy, ktoré následne je povinný zverejniť 
na svojej webovej stránke tak, aby boli dostupné pre svojich riadnych členov. 
Námatkovým spôsobom je vykonávaná aktuálnosť stanov aj formou kontroly oddelenia 
hlavnej kontrolórky športu SR. 

• Právnym oddelením SFZ bol spracovaný vzor stanov pre ObFZ, ktorý bol rozposlaný 
všetkým ObFZ.  

• Z dôvodu pandémie Covid-19 bola celá činnosť kontroly novelizácie stanov ObFZ 
utlmená a len niektoré ObFZ si túto úlohu doposiaľ splnili. 

• Vzhľadom k tomu, že koncom roku 2021 budú na všetkých ObFZ prebiehať volebné 
konferencie bola opätovne zahájená kontrola novelizácie stanov ObFZ. Dňa 22.4.2021 
bola spracovaná Výzva kontrolóra SFZ vo veci dodržiavania ustanovení Stanov SFZ, 
ktorá bola následne rozposlaná na všetky 38 ObFZ SFZ. Termín novelizácie stanov 
ObFZ je 30.9.2021. K termínu 28.5.2021 si úlohu novelizácie stanov splnilo 14 ObFZ. 
V 24 ObFZ sa vykonáva príprava novelizácie stanov. 



V rámci diskusie k tomuto bodu boli členovia VV SFZ ďalej informovaní, že v rámci 
komunikácie s jednotlivými ObFZ došlo k nesúhlasu zo strany ObFZ Bratislava Mesto 
s úpravou stanov, nakoľko sú samostatné a autonómne občianske združenie s vlastnými 
pravidlami. Rovnako tak  bol prejavený nesúhlas so stanoveným termínom zo strany Kontrolóra 
SFZ, nakoľko je opätovne plánovaná novelizácia zákona č. 440/2015 o športe na jeseň tohto 
roku a tým pádom opätovný predpoklad novely stanov. 
Kontrolór SFZ preto požiadal členov VV SFZ o prijatie uznesenia, ktorým by bol tento člen 
SFZ vyzvaný na dodržanie termínu a kooperáciu v rámci kontroly.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu Kontrolóra SFZ o stave súladu Stanov 
jednotlivých ObFZ so Stanovami SFZ. 

2) VV SFZ ukladá štatutárom ObFZ BA - Mesto, aby v stanovenom termíne do 
30.9.2021 upravili stanovy svojho občianskeho združenia v zmysle požiadaviek 
Kontrolóra SFZ, ktoré vyplývajú zo Stanov SFZ a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 6: Prerokovanie Výročnej správy SFZ  a SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie roka 
2020  
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil Výročnú správu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie roka 2020, do ktorých bola 
zapracovaná aj správa prezidenta SFZ o činnosti orgánov a organizačných zložiek SFZ, prehľad 
o športovej činnosti SFZ a všetky relevantné organizačné, športové a ekonomické informácie 
za obdobie od zostavenia predchádzajúcej výročnej správy SFZ.  
 
V oboch prípadoch išlo štruktúrované dokumenty vypracované oddeleniami a úsekmi SFZ.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ za 
rok 2020. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu 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 7: Prerokovanie účtovnej závierky a správy audítora, prerokovanie rozdelenia 
hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil účtovné závierky a správy audítora pre SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.  
Taktiež bol členom VV SFZ predstavený návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ 
Marketing, s.r.o. za rok 2020. 
 
SFZ po ukončení uzávierkových prác a auditu vykázal nasledujúce výsledky hospodárenia: 

 
           
                           Celkové výnosy   31 752 349,45 EUR 

 
              Celkové náklady       32 260 057,35 EUR 
 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie :  strata  -507 707,90 EUR 
  

Správa o hospodárení obsahuje aj správu audítora a účtovnú závierku pozostávajúcu zo súvahy 
a výkazu ziskov a strát a poznámok. 

Podľa názoru audítora, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
Občianskeho združenia k 31.decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa 
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). 

Z tohto dôvodu členovia VV SFZ odporučili delegátom konferencie SFZ, aby výsledok 
hospodárenia SFZ po zdanení vo výške – 507 707,90  EUR bol zúčtovaný s nerozdeleným 
výsledkom hospodárenia minulých rokov. 
 
SFZ Marketing s.r.o. po ukončení uzávierkových prác a auditu vykázal nasledujúce výsledky 
hospodárenia: 

           
                            Celkové výnosy       4 022 311,58 EUR 

 
              Celkové náklady      4 420 299,43 EUR 
 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie :  strata  -397 987,85 EUR 
  

Správa o hospodárení obsahuje aj správu audítora a účtovnú závierku pozostávajúcu zo súvahy 
a výkazu ziskov a strát a poznámok. 

Podľa názoru audítora, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
Spoločnosti k k 31.decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 
dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o účtovníctve“). 



Z tohto dôvodu členovia VV SFZ odporučili delegátom konferencie SFZ, aby bol výsledok 
hospodárenia SFZ Marketing s.r.o. po zdanení vo výške – 397 987,85  EUR bol zúčtovaný na 
účet neuhradená strata za rok 2020. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie účtovnú závierku SFZ a správu audítora. 
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ aby bol výsledok hospodárenia 

SFZ po zdanení vo výške – 507 707,90  EUR zúčtovaný s nerozdeleným výsledkom 
hospodárenia minulých rokov. 

3) VV SFZ berie na vedomie účtovnú závierku SFZ Marketing, s.r.o. a správu 
audítora. 

4) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ aby bol výsledok hospodárenia 
SFZ Marketing s.r.o. po zdanení vo výške – 397 987,85  EUR zúčtovaný na 
účet neuhradená strata 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 8: Prerokovanie návrhu rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych, 
pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala, že na zasadnutí najbližšej 
Konferencie SFZ  je potrebné opätovne schváliť výšku členského príspevku riadnych, 
pridružených a individuálnych členov  SFZ na rok 2022 vrátane jeho splatnosti a spôsob 
použitia tohto členského príspevku tak, aby bola dodržaná právna úprava zákona č. 440/2015 
Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
V súlade s čl. 67 ods. 5 Stanov SFZ,  SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého 
príjmami sú príjmy z členského príspevku. VV SFZ rozhoduje o spôsobe použitia a 
prerozdelenia prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia 
schváleným Konferenciou SFZ podľa článku 42 ods. 3 písm. k) Stanov SFZ.  
 
Výšku členského príspevku aj vzhľadom na zložitú situáciu, ktorá v súvislosti s pandémiou 
vznikla, odporúčame zachovať (príloha č. 1) s tým, že členské každého individuálneho člena je 
splatné vždy pred jeho prvou aktivitou v danom súťažnom ročníku (napr. hráč pred prvým 
štartom)  a ostatní členovia SFZ uhrádzajú členské najneskôr do 31.10.2021.  
 
Predmetom rozdelenia budú členské príspevky na súťažný ročník  2021/2022 vybrané od 
riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ. Poukázanie finančných prostriedkov 
jednotlivým klubom bude prebiehať v 2 etapách: do 15.12.2021 SFZ poukáže 50% uhradených 
členských príspevkov a druhá platba bude zrealizovaná do 31.07.2022. 
 



Vybrané členské príspevky sa budú rozdeľovať pomerne futbalovým klubom podľa počtu 
aktívnych hráčov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U19 
vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorý budú mať v súťažnom ročníku 
2021/2022 aspoň tri oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. 
Uvedené rozdelenie priamo reflektuje skutočnosť, že príjmy z členských príspevkov sú 
zdrojom fondu podpory mládežníckeho futbalu. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť rozhodnutie o výške členského 
príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia 
členského. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 9: Schvaľovanie 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.  
 
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 schváleného Súťažného poriadku je možné nájsť na webovom odkaze SFZ:  
 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh 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 10: Schvaľovanie 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. 
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 schváleného Registračného a prestupového poriadku je možné nájsť na 
webovom odkaze SFZ: 
 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-
08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh 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 11: Schvaľovanie 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. 
 
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 schváleného Disciplinárneho poriadku je možné nájsť na webovom odkaze 
SFZ:  
 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021---
konsolidovane-znenie.pdf 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh 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 12: Prerokovanie podnetu na preskúmanie Uznesenia Výkonného výboru SFZ 
zo dňa 01.12.2020 
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-
právneho oddelenia SFZ p. Lukášovi Pitekovi, ktorý informoval členov VV SFZ o doručenej 
žiadosti klubu FC VSS Košice, a.s., ktorý SFZ upovedomil o skutočnosti, že Uznesením 
Okresného súdu Košice I., sp. zn. 26R/1/2019 zo dňa 07.05.2019 uverejneným v Obchodnom 
vestníku SR dňa 15.05.2019 súd povolil reštrukturalizáciu dĺžnika FC VSS Košice, a.s.. 
Klub FC VSS Košice požiadal členov VV SFZ o preskúmanie svojho uznesenia zo dňa 1. 
decembra 2020. 
Vedúci LPO SFZ Lukáš Pitek informoval o odpovedi, ktorá bola adresovaná zástupcom klubu, 
v ktorej bolo podotknuté, že v podmienkach FIFA platia v súvislosti s postupom uplatňovania 
tréningových kompenzácií a solidárnych príspevkov jasne definované princípy, ktoré sú 
uplatňované bez rozdielu pri každom jednom nároku na tréningovú kompenzáciu alebo 
solidárny príspevok. Obdobný postup je stanovený aj na národnej úrovni, a to pri vzniku  
nároku na výchovné, solidárny príspevok alebo odstupné za amatéra v zmysle príslušných 
ustanovení Registračného a prestupového poriadku SFZ. Cieľom týchto procesov je vytvorenie 
vyváženého, prehľadného a stabilného systému právnych noriem v otázkach uplatňovania 
uvedených nárokov. 
Konferencia SFZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 1. marca 2019 rozhodla o vylúčení klubu 
FC VSS Košice, nakoľko klub splnil náležitosti zániku členstva v SFZ vylúčením v zmysle 
príslušných ustanovení Stanov SFZ. 
Na základe uvedeného preto za súčasnej skutkovej situácie SFZ zastáva názor, že nárok na 
uplatňovanie solidárneho príspevku a tréningových kompenzácií klubu FC VSS Košice ako 
bývalému členovi SFZ zanikol z dôvodu, že klubu trvalo zaniklo členstvo v SFZ jeho 
vylúčením zo SFZ. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ nevyhovuje podnetu na preskúmanie Uznesenia Výkonného výboru SFZ zo dňa 
01.12.2020 od FC VSS Košice a predkladá ho na rozhodnutie Odvolacej komisii SFZ 
v zmysle čl. 60 ods. 8 Stanov SFZ.     
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 zaradenie delegátov SFZ na nominačnú listinu pre 
súťažný ročník 2021/22 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil návrh predsedu Komisie delegátov SFZ p. Františka Košičára na zaradenie delegátov 
na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2021/22. 
Návrh nominačnej listiny bol doplnený priamo na zasadnutí o ešte jedného delegáta na základe 
uznesenia VV BFZ zo dňa 7. júna 2021 o p. Juraja Pinčeka. 
 
Kompletný zoznam delegátov SFZ pre súťažný ročník 2021/2022: 

BENEDIKOVIČ Ladislav, BÓC Miroslav, BUDÁČ Marcel, ČAN Vladimír, DADYKIN 

Róbert, DŽUBÁK Ján, EPERJEŠI Marcel, FAJČÍK Miroslav, FARBULA Ján, FORGON 

Ján, GRÓF Ivan, HORÁK Roman, HORVÁTH Kamil, JAŠKA Miroslav, KISS Ervín, 

KORMAN Štefan, KOŠIČÁR František, KOVALČÍK Jozef, KUBAČKA Dušan, LABANC 

Ján, LACO Anton, MEDOVIČ Anton, NAGY František, ONOFREJ Ján, PANÁK Ján, 

PINČEK Juraj, REPA Igor, ROMAN Zdeno, SCHNEIDER Miroslav, ŠVARC Jaroslav, 

TOMÁŠOVÁ Renáta, VAĽKO Štefan, VANSA Vladimír. 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zaradenie delegátov SFZ na nominačnú listinu pre súťažný 
ročník 2021/22 doplnený o delegáta p. Juraja Pinčeka na základe uznesenia VV BFZ.     
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 rozhodnutiach OOLK v druhostupňovom licenčnom konaní 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval o rozhodnutiach OOLK v druhostupňovom licenčnom konaní. 

Po rozhodnutí prvostupňového orgánu licenčného konania (ďalej len POLK) zo dňa 27.4.2021 
neudeliť klubom FC Nitra a FK Poprad licenciu futbalovej akadémie, licenciu pre I. ligu žien 
a licenciu pre Fortuna ligu a klubové súťaže UEFA (FC Nitra), resp. II. ligu mužov (FK Poprad) na 
licenčnú sezónu 2021/2022, bol ihneď kontaktovaný predseda odvolacieho orgánu licenčného 



konania (ďalej len OOLK) JUDr. Peter Kohút, s požiadavkou zvolať zasadnutie OOLK najneskôr 
do 28.5.2021. 
Odvolania voči rozhodnutiam POLK podal len klub FC Nitra a odvolacia dokumentácia klubu bola 
na SFZ doručená kuriérskou službou dňa 13.5.2021.  
Zasadnutie OOLK sa uskutočnilo sa dňa 27.5.2021 v sídle SFZ a zúčastnili sa ho všetci jeho 
členovia.  Na zasadnutie bol prizvaný aj predseda POLK a licenčnej komisie SFZ (ďalej len LcK) 
Juraj Obložinský a manažér klubového licenčného systému SFZ Milan Vojtek. 
Členom OOLK bola pripravená správa o preverení odvolacej dokumentácie klubu, ktorú na základe   
zistení a záverov finančného odborníka LcK Petra Michalíka, manažéra oddelenia mládeže SFZ 
Martina Hasprúna, informácií organizačnej pracovníčky ženského futbalu Natálii Látal-
Mackovičovej a vlastných zistení pripravil manažér klubového licenčného systému SFZ. Správa 
bola dňa 21.5.2021 zaslaná všetkým členom OOLK na oboznámenie sa, pričom niektoré dôležité 
dokumenty odvolacej dokumentácie klubu FC Nitra, na žiadosť predsedu OOLK, jeho členovia 
obdržali už skôr.  
 

ROZHODNUTIA OOLK: 
Na zasadnutí OOLK sa rokovalo o každom odvolaní klubu osobitne. Konečné rozhodnutia OOLK 
– udeliť licenciu futbalovej akadémie, licenciu pre I. ligu žien a potvrdiť rozhodnutie  POLK 
a  neudeliť licenciu pre Fortuna ligu a klubové súťaže UEFA na licenčnú sezónu 2021/2022 – 
OOLK schválil jednomyseľne, nikto z jeho členov nehlasoval proti, ani sa nezdržal hlasovania.  
Dôvodmi neudelenia licencie pre Fortuna ligu a klubové súťaže UEFA na licenčnú sezónu 2021 / 
2022 bolo nesplnenie požiadaviek licenčných kritérií, podľa týchto článkov Smernice klubového 
licenčného systému SFZ, vydanie 2018 – novelizácia: 
 

Článok 32 – Štadión pre domáce súťažné stretnutia 
V odvolacej dokumentácii klub nepredložil nájomnú zmluvu s vlastníkom štadióna, platnú min. do 
konca licenčnej sezóny 2021/2022. V zmysle znenia článku, klub nemá štadión, na ktorom bude 
hrávať domáce stretnutia v licenčnej sezóne 2021/2022. 
 

Článok 59 – Žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vlastným zamestnancom 
V odvolacej dokumentácii klub predložil dokumentáciu o zániku záväzkov klubu voči 14-im 
hráčom prostredníctvom jednostranného započítania nárokov vzniknutých zo zmluvných pokút, 
čím argumentoval vysporiadanie týchto záväzkov. OOLK, po preskúmaní dokumentácie došiel k 
záveru, že úkony vykonané zo strany klubu boli účelové, v rozpore s platným právnym 
poriadkom Slovenskej republiky a dobrými mravmi. 
 

Článok 60 – Žiadne záväzky po lehote splatnosti voči daňovým a sociálnym inštitúciám a 
orgánom  
a. V odvolacej dokumentácii klub predložil dokument, z ktorého vyplýva, že o uzavretie 

splátkového kalendára so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou požiadal dňa 7.4.2021, čím 
nesplnil požiadavky Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018 – novelizácia, 
Príloha 4 – výklad pojmu záväzok po lehote splatnosti, bod 2, písm. b). 

b. V odvolacej dokumentácii klub predložil dokument, z ktorého vyplýva, že k uzavretiu 
splátkového kalendára so zdravotnou poisťovňou Dôvera prišlo dňa 6.4.2021, čím nesplnil 
požiadavky Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018 – novelizácia, príloha 
4 – výklad pojmu záväzok po lehote splatnosti, bod 2, písm. b).   

V súvislosti s rozhodnutím OOLK potvrdiť rozhodnutie POLK a neudeliť klubu FC Nitra licenciu 
pre Fortuna ligu a klubové súťaže UEFA, OOLK v zápisnici zo zasadnutia poukázal na to, že klub 
nesplnil požiadavky infraštruktúrnych a finančných licenčných kritérií, ktoré v rovnakom rozsahu 
platia aj pre štart v II. lige mužov (zaradenie A-družstva mužov do súťaží súťažného ročníka 
2021/2022) a manažéra klubového licenčného systému SFZ poveril, aby informoval príslušné 
zložky SFZ, najmä komisiu pre riadenie II. ligy mužov o tejto skutočnosti. 
 



Klub FC Nitra bol o rozhodnutiach OOLK informovaný zaslaním písomného rozhodnutia OOLK 
elektronickou poštou (27.5.2021 ihneď po zasadnutí OOLK), doporučenou poštou (28.5.2021) 
a taktiež zverejnením rozhodnutia OOLK v Úradnej správe SFZ č. 42, ktorá bola publikovaná dňa 
28.5.2021 na webovom sídle SFZ a dňa 29.5.2021 zverejnená v denníku Šport. 
 

Podľa ustanovení Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola 
zo zasadnutia OOLK spracovaná zápisnica, ktorá je zverejnená na webovom sídle SFZ, v sekcii 
„zverejňovanie“. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 15: Správa o nezávislosti licenčných orgánov 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval, že v súlade so znením Smernice klubového licenčného systému SFZ sú členovia  
licenčných orgánov a  licenčnej administratívy SFZ povinní písomne potvrdiť svoju 
nezávislosť voči futbalovým klubom, žiadajúcim o udelenie licencie pre príslušný ročník 
klubových súťaží UEFA a najvyššej domácej súťaže mužov (v súčasnosti FORTUNA liga). 

 

1. Všetci členovia prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len POLK) podpísali 
„Prehlásenia o nezávislosti“, ktoré sú archivované v  ich personálnych zložkách. 
V licenčnom cykle 2020/2021 a  pri udeľovaní licencií na licenčnú sezónu 2021/2022 tak 
svoje funkcie vykonávali oprávnene a v súlade s požiadavkami základných predpisov 
klubového licenčného systému SFZ. 
 

2. Všetci členovia odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len OOLK) písomne 
potvrdili pretrvávanie ich nezávislosti voči žiadateľovi o licenciu na licenčnú sezónu 2021 / 
2022 (klub FC Nitra, ktorý sa odvolal voči rozhodnutiu POLK neudeliť mu licenciu 
v prvostupňovom konaní). V licenčnom cykle 2020/2021 a pri udeľovaní licencií na 
licenčnú sezónu 2021/2022 tak svoje funkcie vykonávali oprávnene a v súlade 
s požiadavkami základných predpisov klubového licenčného systému SFZ. 
 

3. Prehlásenia o nezávislosti podpísali aj všetci členovia licenčnej komisie SFZ, aby mohli 
plniť delegované úlohy v procese preverovania klubov a udeľovania licencií pre vstup do 
klubových  súťaží UEFA a FORTUNA ligy v licenčnej sezóne 2021/2022.  

 

 



Štruktúra licenčných orgánov 
 
P O L K – Prvostupňový orgán licenčného konania  

Nezávislý štvorčlenný orgán, ktorého predsedu a podpredsedu volí konferencia SFZ a 
členov ustanovuje VV SFZ. Jeho aktuálne platné personálne zloženie je uvedené v zázname 
o  kontrole nezávislosti členov licenčných orgánov.     
 

O O L K – Odvolací orgán licenčného konania 
Nezávislý päťčlenný orgán, ktorého predsedu a podpredsedu volí konferencia SFZ 
a  členov ustanovuje VV SFZ. Jeho aktuálne platné personálne zloženie je uvedené 
v zázname o  kontrole nezávislosti členov licenčných orgánov 
 
Zloženie licenčnej komisie: 
 
predseda komisie      Juraj OBLOŽINSKÝ 

odborníci pre personálno-administratívne kritériá Ján FAŠUNG / Tomáš ĎURÍK 

odborníci pre finančné kritériá   Peter MICHALÍK / Andrej ROZVADSKÝ 

odborníci pre infraštruktúrne kritériá   Ivan DEŽĎ / Daniel CHMURNÝ 

odborníci pre právne kritériá   Boris BRENČIČ / Vladimír BRENČIČ 

odborníci športové kritériá         Miloslav RICHNÁK / Milan SLÁDKOVIČ 

 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov.     
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 16: Informácia o zmene a doplnení Pravidiel futbalu (IFAB obežník č. 22 a č. 
23) 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov a 
členovi VV SFZ p. Mariánovi Ružbarskému, ktorý informoval, že 135. Všeobecné výročné 
zasadnutie Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) sa konalo formou video konferencie 
5. marca 2021 a predsedal jej prezident Futbalovej asociácie Walesu. Zároveň predstavil hlavné 
rozhodnutia a závery z diskusií, ktoré boli prijaté počas tohto zasadnutia.   
 



Hlavná zmena v Pravidlách futbalu: Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie  

Keďže interpretácia priestupkov pri hre rukou nebola vždy konzistentná a to z dôvodov 
nesprávnych aplikácií a výkladu tejto časti Pravidiel futbalu, členovia IFAB potvrdili, že nie 
každý dotyk ruky/ramena hráča s loptou je priestupok. Z hľadiska aplikácie kritéria „robí telo 
neprirodzene širším“ bolo potvrdené, že rozhodcovia by mali naďalej využívať k posúdeniu 
oprávnenosti (legálnosti) polohy (pozície) ruky/ramena pohyb hráča v danej špecifickej situácii.  

Po tomto objasnení, jedná sa o priestupok, ak hráč:  

• sa dotkne úmyselne lopty rukou/ramenom, napríklad pohybom ruky/ramena smerom k 
lopte, alebo  

• sa dotkne lopty rukou/ramenom, ktoré robí jeho telo neprirodzene širším. 
U hráča sa považuje vysvetlenie pojmu „robí jeho telo neprirodzene širším“ to, ak 
poloha (pozícia) jeho ruky/ramena nie je dôsledkom alebo príčinou pohybu hráča v 
danej špecifickej situácii. Tým, že má ruku/rameno v takej pozícii, keď robí telo 
neprirodzene širším, riskuje zásah ruky/ramena loptou a tým následné potrestanie 
priestupku, alebo  

• dosiahne gól do súperovej bránky o priamo rukou/ramenom, hoci aj po náhodnom 
dotyku ruky s loptou, včítane brankára, alebo ihneď potom, čo sa lopta dotkla 
ruky/ramena hráča, hoci aj náhodne.  

Náhodná hra rukou hráča, ktorá vedie k dosiahnutiu gólu spoluhráčom alebo k rozvinutiu 
gólovej príležitosti, sa už ďalej nebude považovať za priestupok.  

Účinnosť Pravidiel futbalu 2021/22  

Bolo odsúhlasené, aby sa dalo viac času hráčom, trénerom a rozhodcom na oboznámenie sa s 
aktuálnymi zmenami Pravidiel futbalu. Preto je efektívnejšie posunúť dátum ich platnosti z 1. 
júna na 1. júla. Súťaže, ktoré začínajú pred týmto dátumom, smú zmeny implementovať skôr 
alebo aj oneskoriť ich implementáciu, avšak najneskôr do začiatku nového súťažného ročníka.  

2. Experiment striedania hráča v dôsledku otrasu mozgu  

Členovia IFAB obdržali aktualizáciu počiatočných štádií experimentu s ďalším striedaním 
hráča v dôsledku zranenia otrasom mozgu (podrobnejšie informácie možno nájsť v Obežníku 
č. 21). IFAB a FIFA budú naďalej pokračovať v zbieraní, diskutovaní a analyzovaní futbalovej 
a lekárskej spätnej väzby, ktorá sa týka tejto problematiky a následne potom budú informovať 
o akýkoľvek rozhodnutiach jej prípadnej aplikácie (implementácie) do Pravidiel futbalu.  

3. Zvýšený počet striedaní (dočasná zmena týkajúca sa COVID-19)  

Členovia IFAB dostali aj návrh na aktualizáciu dočasnej zmeny Pravidla 3 - Hráči, ktorá 
povoľuje družstvám využívať až päť striedaní v stretnutiach top - súťaží. Táto dočasná zmena 
sa predlžuje pre klubové súťaže do 31. decembra 2021 a pre súťaže národných tímov do 31. 
júla 2022 (podrobnejšie informácie možno nájsť v Obežníku č. 21). Dohodlo sa, že meniaci sa 
vplyv pandémie na futbal bude pod neustálou kontrolou, aby sa v budúcnosti zabezpečili 
primerané, aktuálne opatrenia v súvislosti s týmto dočasným, pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom.  



4. Pravidlo o hráčovi mimo hry a video asistenti rozhodcu  

Počas Všeobecného výročného zasadnutia prebehla aj diskusia týkajúca sa Pravidla 11 – Hráč 
mimo hry a tiež boli podané informácie od FIFA o najnovšom vývoji týkajúcom sa inovácií, 
ktoré by mohli umožniť využívanie technológie VAR aj v súťažiach s obmedzeným rozpočtom.  

IFAB je veľmi vďačný za podporu a množstvo návrhov naprieč celým futbalovým svetom. Aj 
ich pomocou Pravidlá futbalu podporujú ďalší rozvoj futbalu, od najnižšej až po medzinárodnú 
úroveň a robia ich spravodlivejšími, viac prístupnejšími a zábavnejšími.  

IFAB informoval, že budú pokračovať celosvetové konzultácie tak, aby Pravidlá futbalu 
naďalej propagovali a chránili spravodlivosť a integritu futbalu na hracích plochách.  

Na bežnom zasadnutí Panelu riaditeľov IFAB, v zastúpení niekoľkých kľúčových 
zainteresovaných strán z celej futbalovej komunity, bolo odsúhlasené predĺženie dočasnej 
zmeny Pravidla 3 – Hráči. 
 
Ako už bolo načrtnuté v cirkulároch č.19 (8.3.2020), č.20 (15.7.2020), č.21 (18.12.2020) a č.22 
(17.3.2021), hlavným dôvodom dočasného, pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu (povoliť 
v top súťažiach možnosť pre zúčastnené tímy striedať až piatich náhradníkov) bol vplyv 
COVID-19 na futbal a často zahustené a preťažené futbalové kalendáre, ktoré vplývali na blaho 
(osoh), zdravie hráčov. 
Priebežný prieskum IFAB, ktorý zahŕňal aj spätnú väzbu zainteresovaných strán a analýzu 
vplyvu globálnej pandémie na kalendáre súťaží opätovne preukázal, že dôvody zmeny naďalej 
pretrvávajú. 
Preto Panel riaditeľov IFAB predĺžil dočasnú zmenu pre všetky top súťaže do 31.12.2022. 
 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o zmene a doplnení Pravidiel futbalu (IFAB 
obežník č. 22 a č. 23). 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 17: Ustanovovanie člena Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil životopis JUDr. Tomáša Mikluša, ktorý pôsobí ako prokurátor na Okresnej 
prokuratúre vo Zvolene a na základe návrhu predsedu LPEK SFZ p. JUDr. Mareka Holbíka 
boli členovia VV SFZ požiadaní, aby ho ustanovili do funkcie člena Legislatívno-právnej 
a etickej komisie SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ ustanovuje JUDr. Tomáša Mikluša za člena Legislatívno-právnej a etickej 
komisie SFZ. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 18: Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ v II. polroku 2021 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval, že pri zohľadnení termínovej listiny, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja 
predkladá návrh termínov zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2021 nasledovne:  

 
- 6. septembra, 
- 6. októbra, 
- 2. novembra, 
- 3. decembra, 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2021. 
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 výsledkoch hlasovania per rollam 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 uskutočnilo jedno hlasovanie formou per rollam, konkrétne hlasovanie č. 07/21 vo 
veci “Schvaľovanie návrhu na doplnenie 2. DL v súťažnom ročníku 2021/22.” 
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v skrátenom termíne do 4. júna 
2021 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh na doplnenie 2. DL v súťažnom ročníku 2021/22, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na doplnenie 2. DL v súťažnom ročníku 2021/22, 



alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na doplnenie 2. DL v súťažnom 
ročníku 2021/22. 
           
Hlasovania sa zúčastnilo 13 členov VV SFZ, z toho všetci 13 hlasovali jednomyseľne 
formou “schvaľujem“. 
 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 
Toto hlasovanie bolo zároveň odporúčacím stanoviskom pre delegátov Konferencie SFZ, 
ktorý o tomto návrhu rozhodujú formou per rollam v dňoch 25. – 29. júna 2021. 
 
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 20: 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 pre p. Viliama 
Ondrejku a p. Ladislava Borbélyho. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Ondreja 
Singera.  

3) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Juraja 
Košča, p. Pavla Juneka, p. Bohumila Andrejka a p. Jána Masára.  

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 21: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 8. júna 2021 v sídle SFZ: 

 

Uznesenie č. 63/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 64/21 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 pre 
kluby Atletico Zálesie, OŠK Slovenský Grob a pre Mesto Hlohovec. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 65/21 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o modeli a štruktúre rozpočtu UEFA. 

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 66/21 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu Kontrolóra SFZ o stave súladu Stanov 
jednotlivých ObFZ so Stanovami SFZ. 

2) VV SFZ ukladá štatutárom ObFZ BA - Mesto, aby v stanovenom termíne do 30.9.2021 
upravili stanovy svojho občianského združenia v zmysle požiadaviek Kontrolóra SFZ, 
ktoré vyplývajú zo Stanov SFZ a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. 

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 67/21 VV SFZ: 



1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ za rok 
2020. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ 
Marketing, s.r.o. za rok 2020. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 68/21 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie účtovnú závierku SFZ a správu audítora. 
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ aby bol výsledok hospodárenia SFZ po 

zdanení vo výške – 507 707,90  EUR zúčtovaný s nerozdeleným výsledkom 
hospodárenia minulých rokov. 

3) VV SFZ berie na vedomie účtovnú závierku SFZ Marketing, s.r.o. a správu audítora. 
4) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ aby bol výsledok hospodárenia SFZ 

Marketing s.r.o. po zdanení vo výške – 397 987,85  EUR zúčtovaný na účet neuhradená 
strata za rok 2020. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 69/21 VV SFZ:  

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť rozhodnutie o výške členského 
príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského. 

 
T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 70/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ. 
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 71/21 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ. 
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 72/21 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ. 
 



                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 73/21 VV SFZ:  

VV SFZ nevyhovuje podnetu na preskúmanie Uznesenia Výkonného výboru SFZ zo dňa 
01.12.2020 od FC VSS Košice a predkladá ho na rozhodnutie Odvolacej komisii SFZ v zmysle 
čl. 60 ods. 8 Stanov SFZ.  
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 74/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zaradenie delegátov SFZ na nominačnú listinu pre súťažný 
ročník 2021/22 doplnený o delegáta p. Juraja Pinčeka na základe uznesenia VV BFZ.   
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 75/21 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie informáciu o rozhodnutiach OOLK v druhostupňovom licenčnom 
konaní.  
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 76/21 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov.  

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 77/21 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie informáciu o zmene a doplnení Pravidiel futbalu (IFAB obežník č. 
22 a č. 23). 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 78/21 VV SFZ:  

VV SFZ ustanovuje JUDr. Tomáša Mikluša za člena Legislatívno-právnej a etickej komisie 
SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

 




