
Zápisnica č. 06/21 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 14. júla 2021 v sídle SFZ   

  

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 

 Tibor Végh - zástupca ÚLK 

 Juraj Jánošík – zástupca amatérskeho futbalu, predseda BFZ 

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 

 

Ospravedlnení: Ladislav Gádoši – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda ZsFZ 

 Petr Kašpar – zástupca ÚLK 

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 

          
          
Program: 

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Schvaľovanie návrhu na predĺženie termínu realizácie účelu v rámci projektu 

podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry 
4. Informácia o výsledkoch hlasovania delegátov Konferencie SFZ formou per 

rollam v dňoch 25.-29. júna 2021 
5. Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ/ŠANCE 

a PR SFZ za súťažný ročník 2020/2021 a schvaľovanie návrhu nominačných 
listín rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ/Šance a PR SFZ na súťažný 
ročník 2021/2022 



6. Schvaľovanie návrhu rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK 
pre súťažný ročník 2021/22 

7. Schvaľovanie návrhu na právno-organizačné zmeny v kluboch 
8. Správa o licenčnom cykle 2020/2021 
9. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
10. 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 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

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: Schvaľovanie návrhu na predĺženie termínu realizácie účelu v rámci projektu 
podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v súvislosti s realizáciou projektov 
partneri priebežne zasielajú podklady k zúčtovaniu finančných príspevkov. Zároveň bola SFZ 
adresovaná jedna žiadosť o predĺženie realizácie projektu. Žiadosť adresovala obec Podhradie, 
ktorá nedokáže svoj účel realizovať v pôvodnom termíne z dôvodu viackrát predlžovaného 
termínu začatia stavebného konania a problémov s dodávkou materiálov. Vzhľadom na to žiada 
o predĺženie termínu realizácie svojho projektu do 31.12.2021.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na predĺženie termínu realizácie účelu v rámci projektu 
podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci 
Podhradie do 31.12.2021. 



Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 4: Informácia o výsledkoch hlasovania delegátov Konferencie SFZ formou per 
rollam v dňoch 25.-29. júna 2021 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej 
situácie sa v dňoch 25.-29.júna 2021 uskutočnilo elektronické hlasovanie per rollam delegátov 
Konferencie SFZ, ktorí touto formou prijali uznesenia k nasledovným bodom:  

- Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ  
 
- Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. dorasteneckej ligy na súťažný ročník 
2021/2022  
 
- Správa kontrolóra SFZ za rok 2020 
  
- Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2020  
 
- Schvaľovanie Výročnej správy SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie roka 2020 
  
- Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 
hospodárskeho výsledku SFZ  za rok 2020  
 
- Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 
hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020  
 
- Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych 
členov SFZ a o spôsobe použitia členského  
 

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

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/zapisnica-
konferencia-sfz-per-rollam-25_06_2021-29_06_2021-na-zverejnenie.pdf 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam delegátov 
Konferencie SFZ. 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 5: Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ/ŠANCE a PR 
SFZ za súťažný ročník 2020/2021 a schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhodcov, 
asistentov rozhodcov SFZ/Šance a PR SFZ na súťažný ročník 2021/2022 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ zástupcovi rozhodcov 
p. Mariánovi Ružbarskému, ktorý informoval, že Komisia rozhodcov Slovenského futbalového 
zväzu na svojom hodnotiacom zasadnutí dňa 2.6.2021 v Bratislave vyhodnotila výkony 
rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ za súťažný ročník 2020/2021 
nasledovne.  

 
PERSONÁLNE ZLOŽENIE KOMISIE ROZHODCOV SFZ:  
Marián RUŽBARSKÝ (predseda, úsek PR), Igor KRŠKO (podpredseda, úsek ProR a VAR), 
Miroslav JAŠKA (člen, Školský a organizačný úsek + úsek rozhodkýň), Ján FAŠUNG (člen, 
súťažný úsek), Jaroslav ZÁBRANSKÝ (tajomník). 

 
 

HODNOTENIE VÝKONNOSTI R, AR a PR SFZ V SÚŤAŽNOM ROČNIKU 2020/2021 

 

ROZHODCOVIA A ASISTENTI ROZHODCOV SFZ  

nezaradení a postupujúci na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2021/2022:  
BFZ:  
Bez zmien na nominačných listinách R/AR SFZ. 
 
ZsFZ: 
•Peter KOVÁČ (asistent rozhodcov): ukončenie aktívnej činnosti z pracovných dôvodov 
k 30.6.2021 
Postupujúci:  
1/ Peter TOKOŠ (asistent rozhodcov) 
SsFZ: 
•Dušan HRČKA (asistent rozhodcov): ukončenie aktívnej činnosti z osobných dôvodov 
k 30.6.2021 
Postupujúci: 
1/ Tomáš BATIZ (rozhodca) 



Postup p.Batiza podmienený úspešným absolvovaním licenčného seminára rozhodcov (licencia P). 
2/ Tomáš TŮMA (asistent rozhodcu) 
VsFZ:  
Bez zmien na nominačných listinách R/AR SFZ. 

 
Sedlák Dušan, Smolák Michal, Somoláni Adam, Sučka Jaroslav, Valent Igor, Ziemba Peter 

 
 

Podmienečne (bez platnej licencie P) na postup navrhnutý rozhodca SsFZ p.Tomáš Batiz 
nevyhovel stanoveným kritériám fyzických previerok počas licenčného seminára rozhodcov dňa 
26.6. v B.Bystrici. Na nominačnú listinu rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 môže byť 
doplnený iba v prípade získania profesionálnej licencie P podmienenej úspešným absolvovaním 
fyzických previerok rozhodcov SFZ konaných dňa 18.7.2021 v T.Lomnici, alebo najneskôr 
náhradných fyzických previerok rozhodcov SFZ konaných v priebehu augusta. 
 

ASISTENTI ROZHODCOV SFZ (42): 

Ádám Gabriel, Bednár Peter, Bobko Dávid, Borsányi Martin, Budáč Michal, Čajka Peter, 
Ferenc František, Galo Marek, Halíček Juraj, Hancko Branislav, Hrebeňár Matej, Hrenák 
Anton, Hrmo Andrej, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jekkel Adam, Kmec Patrik, Košecký 
Jakub, Kuba Rastislav, Lauer Lukáš, Mihalík Peter, Perát Anton, Poláček Daniel, Poracký 
Roman, Poruban Denis, Pozor Ján, Roszbeck Mário, Sluk Michal, Somoláni Tomáš, Straka 
Tomáš, Súkeníková Mária, Špivák Martin, Štofik Dušan, Štrbo Milan, Tokoš Peter, Tůma 
Tomáš, Vass Simeon, Vitko Martin, Vorel Tomáš, Weiss Erik, Zemko Matej, Železňák Michal 

 
PROJEKT ŠANCA – ROZHODCOVIA RFZ (12):  

BFZ:   Martin Ďurčo, Róbert Henček, David Bláha 
ZsFZ: Denis Janček, Miriama Matulová, Tadeáš Vaňo 
SsFZ: Martin Herdel, Michal Gregorec, Miloš Foltán   
VsFZ: Radoslav Bobko, Peter Gabštur, Dávid Gorel 
 
PROJEKT ŠANCA – ASISTENTI ROZHODCOV RFZ (16):  

BFZ:      Lukáš Tománek, Tomáš Ralbovský, Miloš Lalo, Milan Kardelis, Peter Peti 
Nagy   
ZsFZ:    Michal Haring, Gabriel Cabaj, Akos Juhos 
SsFZ:    Tomáš Burger, Matúš Dobrík, Dávid Hrobárik, Jozef Mosor 
VsFZ:    Tobiáš Pacák, Dávid Béreš, Dávid Capík, Jozef Maliňák 
 
Podmienečne (bez platnej licencie P) na postup navrhnutí asistenti rozhodcov ZsFZ Juraj Soboňa 
a Róbert Šandrik, SsFZ Ján Šága a VsFZ Marek Cisko nevyhoveli stanoveným kritériám 
fyzických previerok počas licenčného seminára rozhodcov dňa 26.6. v B.Bystrici. Na nominačnú 
listinu asistentov rozhodcov projektu Šanca pre súťažný ročník 2021/2022 môžu byť doplnení iba 
v prípade získania profesionálnej licencie P podmienenej úspešným absolvovaním fyzických 
previerok rozhodcov SFZ konaných v dňoch 17.-18.7.2021 v T.Lomnici, alebo najneskôr 
náhradných fyzických previerok rozhodcov SFZ konaných v priebehu augusta. 



 
POZOROVATELIA ROZHODCOV SFZ (38): 

Bacsa Gabriel, Balko Martin, Benko Miroslav, Brendza Ondrej, Cuninka Emanuel, Fašung Ján, 
Gádoši Ladislav, Hlebaško Štefan, Hodoško Štefan, Hracho Vladimír, Chmura Pavol, Jakubec 
Artúr, Jančovič Tibor, Kakaščik Jozef, Kopča Miloš, Kováč Peter, Likavský Peter, Makový 
Miroslav, Medveď Vladimír, Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Mókoš Tomáš, 
Pastorek Štefan, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, Samotný Ľubomír, Sekereš Gabriel, 
Sluk Radomír, Straka Július, Suchý Ľubomír, Šipoš Pavol, Špila Stanislav, Špivák Ján, 
Udvardy Ľubomír, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Vician Martin, Zábranský Jaroslav 
 
VÝKONNOSTNÉ SKUPINY ROZHODCOV a AR SFZ - JESEŇ 2021 (79) 

 
a) Súťaže riadené ÚLK 

TOP skupina rozhodcov (16):  
BFZ:  Kružliak, Smolák, Somoláni A. 
ZsFZ:  Dohál, Kišš, Kráľovič, Ochotnický, Prešinský 
SsFZ:  Gemzický, Marhefka, Mastiš, Očenáš 
VsFZ:  Glova, Micheľ, Sedlák, Ziemba  
 
TOP skupina asistentov rozhodcov (24):  
BFZ: Bednár, Pozor, Roszbeck, Somoláni T.,Straka, Štofik 
ZsFZ: Galo, Hancko, Košecký, Štrbo, Vitko, Zemko 
SsFZ:  Hrmo, Jekkel, Jánošík, Kuba, Poláček, Vorel 
VsFZ: Ádám, Ferenc, Kmec, Perát, Vass, Weiss E. 

 
 

b) Súťaže riadené ŠTK SFZ  

Rozhodcovia II. skupiny (21): 
BFZ:  Choreň, Chromý, Malárik, Parilák, Ruc 
ZsFZ:  Ježík, Jurenka, Marsal, Papuča, Valent 
SsFZ:  Holas, Ihring, Kolofík, Libiak, Nemček 
VsFZ:  Benedik, Čiernik, Dzivjak, Greško, Mano, Sučka 
 
Asistenti rozhodcov II.ligy a I.LSD (18):   
BFZ:  Borsányi, Jankovič, Lauer 
ZsFZ:  Halíček, Hrenák, Poruban, Sluk, Tokoš 
SsFZ:  Budáč, Čajka, Súkeníková, Tůma, Železňák 
VsFZ:  Bobko D., Hrebeňár, Mihalík, Poracký, Špivák 

 
VÝKONNOSTNÉ SKUPINY POZOROVATEĽOV ROZHODCOV SFZ - JESEŇ 2021 (38) 

 
a) Súťaže riadené ÚLK (18): 
Balko, Brendza, Hracho, Fašung, Gádoši, Jakubec, Jančovič, Medveď, Richtárik, 
Ružbarský, Samotný, Sekereš, Sluk, Suchý, Špila, Špivák, Udvardy, Zábranský 
 



b) Súťaže riadené ŠTK SFZ (20): 
Bacsa, Benko, Cuninka, Hlebaško, Hodoško, Chmura, Kakaščik, Kopča, Kováč, Likavský, 
Makový, Migaľová, Minarčík, Mókoš, Pastorek, Straka, Šipoš, Vais, Vaňo, Vician 
 
Výkonnostné skupiny budú definitívne uzatvorené po uskutočnení letných doškolovacích 
seminárov rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ konaných v dňoch 16.-18.7.2021 v Novom 
Smokovci. 
 
Zoznam rozhodkýň SFZ pre jarnú časť 2021 (24): 
Alezárová Ivana, Brutvanová Timea, Durmis Natália, Gašparíková Mária, Gešová Vanesa, 
Hlaváčová Dominika, Kováčová Zuzana, Kožárová Linda, Krčová Mária, Kunzová Petra, 
Lackovičová Katarína, Marušinová Mária, Matulová Miriama, Obertová Miroslava, Orlíková 
Marianna, Pavlačková Lenka, Pavlendová Zuzana, Pavlíková Petra, Singlárová Kristína, 
Sudorová Júlia, Súkeníková Mária, Valentová Zuzana, Vargová Alexandra, Vicenová 
Dominika  
 

 

PROFESIONALIZÁCIA ROZHODCOV SFZ (ProR): 

KR pravidelne analyzovala činnosť ProR na svojich zasadnutiach. Vzhľadom na situáciu ohľadne 
COVID-19 bolo v priebehu jarnej časti 2021 zrušené vzájomné stretávanie sa ProR s KR, aby sa 
minimalizovalo riziko nákazy, prioritou bolo bezproblémové obsadzovanie rozhodcov na súťažné 
stretnutia FL, II.ligy a SP. 
 
Vedenie SFZ schválilo návrh KR SFZ na ukončenie Mandátnej zmluvy s ProR Bystríkom 
Nemčekom k 28.2.2021.  Od 1.3.2021 bola uzavrená Mandátna zmluva s novým ProR Erikom 
Gemzickým.  
 
PROJEKT ŠANCA: 

Projekt Šanca bol aj v jarnej časti výrazne ovplyvnený proti epidemiologickými opatreniami v SR. 
Boli zrušené všetky spoločné aktivity, spoločná komunikácia sa obmedzila na minimum. 

 
PROJEKT VAR: 

Na základe požadovaného harmonogramu školení vyplývajúceho z dokumentu „FIFA VAR 
protokolu“, 
boli v marci 2021 vyškolení, schválení a zástupcami FIFA certifikovaní nasledovní VAR a AVAR 
rozhodcovia: 
 
VAR: 

1.Filip Glova, 2.Michal Očenáš, 3. Michal Smolák, 4. Peter Královič, 5.Peter Ziemba, 6.Erik 
Gemzický, 7.Boris Marhefka, 8.Ivan Kružliak, ktorý už bol certifikovaný FIFA pre jeho 
pôsobenie v medzinárodných zápasoch. 

 
AVAR: 



1.Tomáš Somoláni, 2.Branislav Hancko, 3. Milan Štrbo, 4. Peter Bednár, 5.František Ferenc, 
6.Ján Pozor, 7.Adam Jekkel, 8.Tomáš Vorel. 

 
Vzhľadom k absolvovaniu požadovanej periódy školenia a získaniu požadovanej licencie prvej 
skupiny 8xVAR a 8xAVAR rozhodcov, bol projekt VAR v online prevádzke v termíne 3.4.2021 
oficiálne implementovaný do súťaží – Slovenského Futbalového Zväzu. 
V priebehu jarnej časti sezóny 2020/2021, bol VAR systém v on-line prevádzke využitý v 20 
futbalových stretnutiach, z toho: 16 x Fortuna liga, 1 x finále Slovnaft cup-u, 2 x barážové 
stretnutie o účasť vo Fortuna lige v súťažnom ročníku 2021/22, 1 x finále baráže o účasť v UEFA 
Konferenčnej lige pre súťažný ročník 2021/22 

 
 
 
 
 
 
 
 

P.č. Termín ONLINE VAR stretnutie Rozhodca AR1 AR2 VAR AVAR 
1. 3.4.2021 ŠK Slovan - FC Vion Zlaté Moravce Královič Hancko Vorel Očenáš Ferenc 
2. 4.4.2021 MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda Smolák Štrbo Pozor Marhefka Jekkel 
3. 10.4.2021 AS Trenčín - MŠK Žilina Marhefka Ferenc Jekkel Gemzický Pozor 
4. 11.4.2021 FC DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Očenáš Bednár Poláček Ziemba Hancko 
5. 17.4.2021 ŠK Slovan - FC Spartak Trnava Gemzický Poláček Jekkel Očenáš Ferenc 
6. 18.4.2021 FC Vion Zlaté Moravce - MŠK Žilina Královič Somoláni Pozor Marhefka Kružliak 

7. 24.4.2021 
FC Vion Zlaté Moravce - FC DAC Dunajská 

Streda Očenáš Vorel Ferenc Smolák Somoláni 
8. 25.4.2021 MŠK Žilina - ŠK Slovan Marhefka Hancko Bednár Gemzický Jekkel 
9. 1.5.2021 FC DAC Dunajská Streda - MŠK Žilina Smolák Hancko Ferenc Glova Pozor 
10. 2.5.2021 FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Gemzický Poláček Jekkel Glova Vorel 
11. 9.5.2021 ŠK Slovan - FC DAC Dunajská Streda Očenáš Štrbo Poláček Ziemba Hancko 
12. 9.5.2021 FC Nitra - ŠKF Sereď Královič Kováč Jekkel Smolák Ferenc 
13. 15.5.2021 AS Trenčín - FC DAC Dunajská Streda Smolák Kováč Bednár Marhefka Jekkel 
14. 16.5.2021 FC Spartak Trnava - MŠK Žilina Kružliak Pozor Ferenc Marhefka Bednár 
15. 22.5.2021 FC DAC Dunajská Streda - FC Spartak Trnava Ziemba Jekkel Kováč Gemzický Pozor 
16. 22.5.2021 ŠK Slovan - AS Trenčín Očenáš Hrčka Ádám Marhefka Vorel 
17. 19.5.2021 MŠK Žilina - ŠK Slovan Královič Kováč Poláček Ziemba Hancko 
18. 25.5.2021 FK Dukla Banská Bystrica - FK Senica Očenáš Bednár Pozor Kružliak Štrbo 
19. 28.5.2021 FK Senica - FK Dukla Banská Bystrica Smolák Hancko Pozor Očenáš Vorel 
20. 28.5.2021 MŠK Žilina - FC Vion Zlaté Moravce Glova Poláček Štrbo Kružliak Jekkel 

 
Počet rozhodovaných stretnutí s VAR (online) technológiou v jarnej časti súťažného ročníka 
2020/21: 

 
Rozhodcovia počet stretnutí 

Meno a priezvisko R VAR AVAR 
Boris Marhefka 2 5 0 



Michal Očenáš 5 3 0 
Erik Gemzický 2 3 0 
Peter Ziemba 1 3 0 
Ivan Kružliak 1 2 1 
Michal Smolák 4 2 0 

Filip Glova 1 2 0 
    

Asistenti rozhodcov počet stretnutí  
Meno a priezvisko AR AVAR  

Adam Jekkel 5 4  
Františk Ferenc 4 3  

Ján Pozor 5 3  
Branislav Hancko 4 3  
Tomáš Somoláni 1 1  

Tomáš Vorel 2 3  
Peter Bednár 4 1  
Milan Štrbo 3 1  

 
 
V súčasnosti na základe uvoľnenia COVID-19 reštriktívnych opatrení a možnosti organizácie 
amatérskych futbalových súťaží, sa na domácich stretnutiach 3.ligy BFZ družstva MŠK Senec, 
v rámci NTC SFZ Senec, konajú VAR školenia v online režime.  
Cieľom je v zmysle požiadavky FIFA VAR protokolu vyškoliť ďalších VAR a AVAR rozhodcov, 
ktorí od budúceho súťažného ročníka 2021/2022 rozšíria pôvodnú skupinu licencovaných VAR a 
AVAR rozhodcov. 

 
Do VAR a AVAR školiaceho procesu boli zaradení: 
 
Rozhodcovia: Martin Dohál, Marián Ruc, Bálint Kišš 
Asistenti rozhodcov: Martin Vitko, Daniel Poláček, Andrej Hrmo 
 
ŠKOLSKÝ A METODICKÝ ÚSEK 

Školský a metodický úsek KR SFZ v súťažnom ročníku 2020/2021 postupoval v zmysle 
doporučení FIFA a UEFA a pokynov VV SFZ. Riadil, organizoval a zabezpečoval prípravu R, AR 
a PR SFZ po teoretickej a odbornej stránke. Spolupráca s jednotlivými oblastnými a regionálnymi 
KR, ako i profesionálnymi rozhodcami bola sťažená pandemickou situáciou okolo COVID-19. 
Poskytovanie najnovších dostupných metodických materiálov získaných od UEFA a FIFA 
prebiehalo hlavne distančným spôsobom cez aplikáciu Teams. Ďalšia dôležitá úloha metodického 
úseku, ktorou je  nábor nových rozhodcov,  bola takisto sťažená pandemickou situácou. Prebehol 
online seminár, priestor na rozhodovanie však bol obmedzený tým, že boli hrané len 2 
profesionálne súťaže. Nábor nových rozhodcov podľa pokynov vyplývajúcich z Konvencie UEFA 
bol takisto zasiahnutý pandemickou situáciou. V súťažnom ročníku 2020/2021 boli organizované: 
3x fyzické previerky pre R a AR SFZ, na ktorých rozhodcovia i asistenti plnili predpísané limity 
FIFA (previerky boli rozdeľované do malých skupín, aby boli dodržané protipandemické 
opatrenia). Pred jesennou časťou v termíne júl 2020 bol organizovaný úvodný Letný doškolovací 



seminár s pokynmi pre súťažný ročník 2020/2021. Tradičné tréningové kempy R FIFA, AR FIFA, 
R a AR TOP skupiny SFZ neboli uskutočnené z dôvodu pandemickej situácie. Zimný doškoľovací 
seminár bol realizovaný online spôsobom.  
 
Na základe smernice vzdelávania rozhodcov, asistentov, pozorovateľov a lektorov je pripravená 
organizácia licenčného seminára pre rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov na prelome jún-júl 
2021 (Licencia P).  
 
Podpora talentovaných rozhodcov: 
 
Na úrovni SFZ je stanovená skupina rozhodcov, ktorá sa v rámci projektu TALENT&MENTOR 
rozvíjala aj v tejto neľahkej pandemickej dobe. Sú v nej zaradení nasledovní rozhodcovia: 
Benedik (mentor Sekereš), Bobko (mentor Špivák), Dzivjak (mentor Samotný), Greško 
(mentor Sekereš), Holas (mentor Samotný), Hrebeňár (mentor Špivák), Hrenák (mentor Sluk), 
Choreň (mentor Udvardy), Kolofík (mentor Vais), Kuba (mentor Sluk), Lauer (mentor 
Medveď), Mano (mentor Špivák), Poruban (mentor Jančovič), Sučka (mentor Sekereš), Valent 
(mentor Jaška). Je prepoklad, že tak ako z predchádzajúcej skupiny R a AR sa viacerí z nich 
uchytia a budú v budúcnosti prínosom pre vytvorenie tlaku na súčasnýcn R a AR vo Fortuna lige.  
ÚSEK POZOROVATEĽOV ROZHODCOV (PR) 

Prvoradým cieľom práce úseku PR bolo zvládnutie priebehu jesennej časti 2020 z pohľadu 
individuálnych výkonov PR. Po každom kole boli komplexne vyhodnotené hodnotiace správy PR 
po obsahovej, ako aj formálnej stránke a následne boli predkladané k prerokovaniu na zasadnutia 
KR SFZ.  
 
Na medzinárodných listinách pozorovateľov rozhodcov UEFA v roku 2020 pôsobili: 
Fašung, Gádoši, Medveď, Ružbarský a Migaľová 

 
 

ROZHODCOVIA A ROZHODKYNE FIFA – ROK 2020  

Súčasťou hodnotenia rozhodcov/asistentov rozhodcov FIFA je ich pozitívna akceptácia 
v zahraničí. V hodnotenom roku 2020 to bolo 23 nominácií, z dôvodu proti epidemiologickej 
situácie ohľadom COVID-19 však bolo na poslednú chvíľu stornovaných ďalších 15 
naplánovaných výjazdov našich R/AR na stretnutia organizované UEFA.  
Medzi významnejšie nominácie roku 2020 zaraďujeme pravidelné účinkovanie rozhodcu 
Kružliaka a jeho tímu v skupinovej a vyraďovacej fáze UCL a UEL. 
 
Na medzinárodných listinách FIFA v roku 2020 pôsobili: 
Rozhodcovia: Glova, Kružliak, Kráľovič, Marhefka, Očenáš 
Asistenti rozhodcov: Bednár, Ferenc, Hancko, Kováč, Pozor, Somoláni T., Štrbo, Tomčík, 
Vorel, Weiss 
Rozhodkyne: Matulová, Pavlíková, Valentová 
Asistentky rozhodkýň: Alezárová, Obertová, Pavlačková, Súkeníková 

 
Prehľad nominácií R a AR FIFA v roku 2020 je obsiahnutý v samostatnej tabuľke prílohy č.3. 



 
PROJEKT ROZHODCOVSKEJ KONVENCIE UEFA  

(prehľad o činnosti v jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021) 
Na základe poskytnutej finančnej podpory z prostriedkov UEFA Konvencie rozhodcovstva pre 
rok 2021  boli v rámci činnosti KR SFZ počas priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021 
podporované aktivity a to hlavne v oblastiach, ktoré definuje aktuálny text základného dokumentu 
UEFA Konvencie rozhodcovstva a to v týchto štyroch hlavných oblastiach pôsobnosti: 

 
1. Podpora vzdelávania pre zvyšovanie úrovne kvality elitných rozhodcov, asistentov 
rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ:  
V tejto oblasti sa okrem štandardného vzdelávacieho procesu zabezpečovaného prostredníctvom 
školského a metodického úseku KR SFZ formou predsezónnych seminárov nepodarilo v dôsledku 
opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19 využiť tzv. tréningové kempy pre skupinu vybraných 
R a AR pre ich ďalšie doplňujúce vzdelávanie a z rovnakého dôvodu neboli usporiadané ani 
obvyklé workshopy pozorovateľov rozhodcov SFZ. 

 
2.  Zvyšovanie úrovne kvality celkového vzdelávania R a AR :  
V priebehu jarnej časti roku 2021 boli pre rozhodcovskú komunitu poskytnuté štandardné školiace 
materiály z úrovne UEFA (video-situácie s rozborom herných situáciií a so 
správnymi rozhodnutiami rozhodcov - verzia „UEFA 2020:1“). 
Pre podporu zvýšenia úrovne znalosti PF sa využila aj forma zverejnenia aktuálneho znenia a 
výkladu PF („Zmeny a objasnenia Pravidiel futbalu 2020/2021“ platné pre súťaže SFZ od 
20.7.2020) na  web stránke SFZ v sekcii Legislatíva:  
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-
b9cd-f853b227f148.pdf 
 

3.  Podpora talentovaných rozhodcov: 
KR SFZ v rámci projektu Talent & Mentor SFZ s ohľadom na dôsledky opatrení voči šíreniu 
ochorenia COVID-19 síce pokračovala v podpore výchovy talentovaných rozhodcov, avšak 
v redukovanej a hlavne pozmenenej forme, keď pre vzdelávacie aktivity v tejto oblasti využila 
formu online seminára, ktorý sa konal v dňoch 11. – 12. december 2020 za „účasti“ 15 
frekventantov a za lektorského dohľadu členov KR SFZ, kde hlavnou časťou seminára bola 
teoretická príprava s rozborom videoklipov v súlade s aktuálnym výkladom PF. 
 
V projekte Talent & Mentor SFZ boli pre súťažný ročník 2020/2021 zaradení nasledujúci R a AR: 

Rozhodcovia (9): Benedik, Dzivjak, Greško, Holas, Choreň, Kolofík, Mano, Sučka, Valent. 
Asistenti rozhodcov (7): Bobko D., Hrebeňár, Hrenák, Kuba, Lauer, Poruban, Železňák 
Mentori (9): Jančovič, Jaška, Medveď, Samotný, Sekereš, Sluk, Špivák, Udvardy, Vais. 
 

4.  Nábor a udržanie rozhodcov:  
Aktivity v oblasti náboru a udržania nových rozhodcov pri rozhodovaní futbalu pokračovali okrem 
jednotlivých úvodných školení a kurzov pre nových rozhodcov, ktorých hlavnými vykonávateľmi 
sú lektori SFZ / členovia jednotlivých KR ObFZ zodpovední za vzdelávanie.  
Aj ku koncu tohto roku bolo pre zabezpečenie podpory aktivít náboru nových rozhodov 



zakúpených opätovne 100 ks tzv. štartovacích balíčkov výstroja R, ktoré budú následne 
distribuované na základe požiadavky pre jednotlivé ObFZ podľa počtu nimi nahlásených 
„novovyškolených“ rozhodcov. 

 
Záverom roku 2020 (dňa 25.11.2020) bola formou „online interviews“ uskutočnená tzv. UEFA 
Referee Convention Re-evaluation Visit (Cycle 3) na kontrolu plnenia podmienok činnosti 
rozhodcovstva SFZ z poskytnutej finančnej podpory prostriedkov UEFA v rokoch 2017 – 2020.  
V rámci spätnej väzby uvedenej v liste UEFA Refereeing Development manažéra p. M. Solís 
Vázqueza pre GS SFZ sa okrem celkového všeobecného pozitívneho hodnotenia činnosti KR a 
rozhodcovského oddelenia SFZ uvádza aj niekoľko aspektov pre vylepšenie činnosti 
v špecifických oblastiach, ktorými sa bude KR SFZ po konzultácii s GS SFZ v nasledujúcom 
období zaoberať. 

 
Pred hlasovaním o nominačnej listine vzali členovia VV SFZ na vedomie informáciu, že ku dňu  
12.júla 2021 sa písomne vzdal aktívnej činnosti rozhodca SFZ Bystrík NEMČEK (SsFZ). Jeho 
uvoľnené miesto budú členovia VV SFZ obsadzovať na najbližšom zasadnutí na základe návrhu 
Komisie rozhodcov SFZ a po komunikácii s príslušným RFZ, v tomto prípade SsFZ. 

 
 
 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov 
SFZ/ŠANCE a PR SFZ za súťažný ročník 2020/2021. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov 
SFZ/Šance a PR SFZ na súťažný ročník 2021/2022. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11 
Proti – 0 
Zdržali sa hlasovania – 0 
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 
 
 
K bodu 6: Schvaľovanie návrhu rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre 
súťažný ročník 2021/22 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne otázky 
Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh rozpisu republikových súťaží riadených SFZ 
a ÚLK pre súťažný ročník 2021/22. 
Materiál bol pripravený Športovo-administratívnym úsekom SFZ, Technickým úsekom SFZ 
a ÚLK. 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ schvaľuje návrh rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný 
ročník 2021/22. 
 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11 
Proti – 0 
Zdržali sa hlasovania – 0 
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na právno-organizačné zmeny v kluboch 

 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne otázky 
Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v zmysle článku 14, odsek 5 Smernice o právno-
organizačných zmenách v kluboch bol predložený spolu so stanoviskami vecne príslušných 
úsekov SFZ návrh pre rozhodnutie o právno-organizačných zmenách v kluboch.   
O schválenie zmien požiadali nasledovné kluby: 

 
ŠK Žolík Malacky a FC Malacky  
(zlúčenie dvoch občianskych združení)    
legislatívno-právne oddelenie  - súhlasné stanovisko 
ekonomický útvar    - súhlasné stanovisko 
matrika     - súhlasné stanovisko 
technický úsek    - súhlasné stanovisko 
 
 
Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš a MFK Tatran Liptovský Mikuláš  
(prevod práv z občianskeho združenia na akciovú spoločnosť)  
legislatívno-právne oddelenie  - súhlasné stanovisko 
ekonomický útvar    - súhlasné stanovisko 
matrika     - súhlasné stanovisko 
technický úsek    - súhlasné stanovisko 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch ŠK Žolík Malacky/FC 
Malacky a v kluboch Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš/MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš. 

 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 8: Správa o licenčnom cykle 2020/2021 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil kompletnú správu o licenčnom cykle 
2020/21. 

Harmonogram licenčných konaní v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 bol 
schválený na zasadnutí licenčnej komisie SFZ ( ďalej len LcK ), konanom dňa 17. septembra 
2020, nasledovne :  
 
do 30. 11. 2020 Zaslanie pokynov a informácií futbalovým klubom ( ďalej len FK ) – 

aktuálnym účastníkom FORTUNA ligy ( ďalej len FL ), II. ligy mužov 
( ďalej len II.L ), I. ligy žien  ( ďalej len I.LŽ ) a všetkým FK s udelenou 
licenciou SFZ mládeže k podaniu prihlášky do príslušného licenčného 
konania. 

 
do 15. 12. 2020  Prihlásenie sa FK do príslušného licenčného konania / licenčných konaní. 
 
do 15. 03. 2021 Vloženie licenčnej dokumentácie klubov FL a II.L do elektronického 

modulu licenčných konaní SFZ ( ďalej len ELM ), resp. jej zaslanie 
licenčnej administra-tíve SFZ ( ďalej len LA ) na preverovanie ( ostatné 
kluby ). 

  
do 01. 04. 2021 Predloženie dokumentácie k záväzkom FK po lehote splatnosti ( ďalej 

len ZPS ).  
 
do 09. 04. 2021 Termín doplnenia chýbajúcej alebo nevyhovujúcej dokumentácie 

predloženej k 15. 3. 2021.  
 
do 20. 04. 2021 Preverovanie plnenia požiadaviek licenčných kritérií FK žiadajúcimi 

o udelenie príslušnej licencie, doplňovanie chýbajúcej dokumentácie, 
príprava a prerokova- nie podkladových správ s odporúčaniami 
manažérov licenčných konaní pre prvostupňový orgán licenčného 
konania SFZ ( ďalej len POLK ).  

 
do 31. 05. 2021 Rozhodnutia licenčných orgánov SFZ o udelení licencie, vrátane 

rozhodnutí od- volacieho orgánu licenčného konania SFZ ( ďalej len 
OOLK ), po prerokovaní prípadných podaných odvolaní. Spracovanie a 
odoslanie protokolu s rozhodnu-tiami licenčných orgánov SFZ LA 
UEFA ( obsahoval len kluby FL a I.LŽ, ktoré žiadali o licenciu pre štart 
v UEFA lige majstrov žien ).  

 
máj / jún 2021 Preverenie plnenia rozdielových podmienok účasti v FL víťazom II.L – 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – v tzv. skrátenom licenčnom konaní 



a oznámenie výsledkov preverenia Prezídiu Únie ligových klubov ( ďalej 
len ÚLK ).  

 
 
Táto správa v prevažnej miere popisuje a komentuje činnosť Licenčnej administratívy (ďalej 
len „LA SFZ“ v licenčnom cykle 2020/2021. Nie je však možné opomenúť, že druhá vlna 
pandémie Covid-19, najmä začiatkom roka 2021 opätovne výrazne ovplyvnila život na 
Slovensku (samozrejme, aj ten futbalový) a mala citeľný dopad na priebeh celého 
hodnoteného licenčného cyklu a v ňom prebiehajúce procesy a licenčné konania.  

Orgány UEFA opäť túto situáciu riešili promptne a už v priebehu februára VV UEFA 
rozhodol o zmenách v predkladaní a posudzovaní FIB a o možnom trojmesačnom posunutí 
splatenia až 15% ZPS.  

Prijaté odporúčania LA SFZ adaptovala do licenčných konaní v podmienkach SFZ. Odloženie 
splatenia ZPS využili len dva kluby FL (Nitra, Senica), čo je pomerne prekvapujúce, nakoľko 
pri vysporiadaní ZPS, ktoré viaceré kluby FL a II.L mali v predchádzajúcom licenčnom cykle, 
klubom veľmi pomohlo posunutie termínov a ukončenie celého licenčného konania o jeden 
mesiac neskôr, čo viaceré potvrdili aj v zaslaných dotazníkoch. 

Finančný rok 2020 sa presne v polovici klubov FL ( 6 ) skončil stratou a u niektorých – 
vzhľadom na ich ročný rozpočet – pomerne vysokou. Vo viacerých prípadoch je to už 
opakovaná záležitosť ( Ružomberok, Senica, Trnava ), kým u ďalších ( Slovan Bratislava, 
Sereď, FC ViOn ) je to s najväčšou pravdepodobnosťou negatívny dopad koronakrízy. 
Táto skutočnosť môže mať podstatne ťažší dopad na tie kluby, ktoré si športovým 
umiestnením vybojovali účasť v klubových súťažiach UEFA v licenčnej sezóne 2021/2022. 
Opakovaný stratový hospodársky výsledok môže byť dôvodom neprijatia klubu do týchto 
súťaží v prípade, že jeho kumulovaná strata za ostatné 3 monitorované obdobia prekročí hranicu 
povolenej odchýlky vyrovnaného hospodárenia – 5 mil. eur.  
Aj na toto však UEFA zareagovala určitým zjemnením požiadaviek, keď napr. posledné dve 
monitorované obdobia budú z pohľadu požiadaviek vyrovnaného hospodárenia posudzované 
ako jedno obdobie.  
 

Podobná situácia bola aj vo viacerých kluboch II.L ( Bardejov, Komárno, Poprad ), z ktorých 
boli niektoré vyzvané na predloženie písomných záruk kľúčových akcionárov, týkajúcich 
sa dostatočného finančného zabezpečenia celej licenčnej sezóny 2021/2022. Odloženie 
daňových priznaní troch klubov II.L sme už spomínali na inom mieste tejto správy.      
 

Vždy v takejto správe zdôrazňujeme, že LA nedokáže zaručiť, že kluby nemajú iné 
nevysporiadané záväzky, napr. voči dodávateľom tovarov, poskytovateľom služieb, za 
energie, dopravu a pod.  
Tieto záležitosti však nie sú predmetom preverovania klubov v licenčnom konaní a prípadný 
veriteľ ich musí riešiť inou cestou, ako len informovaním LcK a požadovaním nápravy.  
 
Ak už hovoríme o náprave, opätovne v hodnotiacej správe poukazujeme na skutočnosť, že aj 
v tomto licenčnom cykle LcK riešila viacero podnetov na možné ZPS klubov voči vlastným 
zamestnancom či iným klubom. Všetky boli preverené a viaceré sa ukázali ako opodstatnené.  



LcK o nich informovala kluby a v licenčnom konaní požadovala dokladovanie vysporiadania. 
Výsledkom bolo, že aj v rámci hodnoteného licenčného cyklu sa k oprávneným veriteľom opäť 
dostali desiatky tisíc eur. Akúkoľvek formu poďakovania za takúto nadprácu členov LcK 
v prospech veriteľov je však za 18 licenčných cyklov možné spočítať na prstoch jednej ruky.    
 
V projekte výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových štadiónov malo ku koncu roka 
2020 už 19 z celkových 23 klubov zaradených do projektu postavené alebo kompletne 
zrekonštruované ich štadióny. Netrpezlivo už očakávame vybudovanie štadiónov vo 
viacerých krajských mestách ( Banská Bystrica, Košice, Prešov ), kde výstavba alebo 
rekonštrukcia štadiónov z rôznych dôvodov nepokračovala tak, ako by sme si želali.  
                     
Po ukončení projektu v roku 2022, bude LcK so všetkou váhou presadzovať, aby držiteľ 
licencie (min. však kluby FL) svoje domáce stretnutia počas licenčnej sezóny hral na 
štadióne v mieste sídla klubu. Akceptovateľnou výnimkou môžu byť len záležitosti 
vyplývajúce zo znenia aktuálne platnej smernice SFZ o infraštruktúre štadiónov ( pripravuje sa 
už verzia „Infraštruktúra štadiónov 2027“ ), resp. z posunu plnenia niektorých požiadaviek 
infraštruktúrnej smernice SFZ o jeden rok, ktoré ako opatrenia súvisiace s pandémiou Covid-
19 schválil VV SFZ. 
 
Záverom tejto správy sa už tretí raz vraciame k požiadavke transformácie klubov II.L na 
akciové spoločnosti. Táto právna forma umožňuje kvalitnejšie preverenie klubov, najmä 
z pohľadu ich finančnej výkonnosti a sme presvedčení, že by minimalizovala aj takmer 
každoročne sa opakujúce problémy víťaza II.L pri plnení podmienok skráteného licenčného 
konania na zaradenie do FL ( aj víťaz II.L 2020/2021 MFK Tatran Liptovský Mikuláš sa musel 
urýchlene transformovať z občianskeho združenia na akciovú spoločnosť ).  
 
Je už takmer isté, že kvôli pandémii koronavírusu sa licenčná smernica SFZ, vydanie 2021 bude 
pripravovať s  istým oneskorením ( rozhodne o tom termín schválenia licenčnej smernice 
UEFA, vydanie 2021 a následné termíny pre členské asociácie, týkajúce sa úprav ich národných 
licenčných smerníc ). V každom prípade, to bude ideálny priestor na definitívne zapracovanie 
tejto požiadavky a aj niektorých ďalších do znenia licenčnej smernice SFZ.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o licenčnom cykle 2020/2021. 
 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 9: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 
zasadnutiami VV SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV 
SFZ sa uskutočnili dve hlasovania per rollam, konkrétne hlasovanie č. 08/21 vo 
veci “Schvaľovanie návrhu na doplnenie klubov do súťaže 1. liga ženy“ a hlasovanie č. 
09/21 v dvoch veciach, a to vo veci “Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych 
členov SFZ” a vo veci “Schvaľovanie návrhu na zaradenie klubov Partizán Bardejov BŠK 
a ŠK Slovan Bratislava B do II. ligy mužov”. 
 
Resumé hlasovaní: 
 
Hlasovanie č. 08/21 
 
Schvaľovanie návrhu na doplnenie klubov do súťaže 1. liga ženy 

 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 4. júla 2021 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh na doplnenie klubov do súťaže 1. liga ženy, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na doplnenie klubov do súťaže 1. liga ženy, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na doplnenie klubov do súťaže 1. 
liga ženy. 
  
Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 hlasovali formou “schvaľujem”. 
 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 
 
Hlasovanie č. 09/21  
 
Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ 

 

Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 11. júla 2021 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 

 

Schvaľujem návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ, 



alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na prijatie nových riadnych členov 
SFZ. 
       
Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 hlasovali formou “schvaľujem”. 
 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 

 

Schvaľovanie návrhu na zaradenie klubov Partizán Bardejov BŠK a ŠK Slovan Bratislava 

B do II. ligy mužov 

 

Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 11. júla 2021 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
 
Schvaľujem návrh na  zaradenie klubov Partizán Bardejov BŠK a ŠK Slovan Bratislava 
B do II. ligy mužov, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na  zaradenie klubov Partizán Bardejov BŠK a ŠK Slovan 
Bratislava B do II. ligy mužov, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na   
zaradenie klubov Partizán Bardejov BŠK a ŠK Slovan Bratislava B do II. ligy mužov. 
       
Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV SFZ, z toho všetci 11 hlasovali formou “schvaľujem”. 
 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi 
riadnymi zasadnutiami VV SFZ. 
 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 10: Diskusia 
 
Bez diskusných príspevkov. 
 

 
Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 14. júla 2021 v sídle SFZ: 

 

Uznesenie č. 82/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 83/21 VV SFZ 

VV SFZ schvaľuje návrh na predĺženie termínu realizácie účelu v rámci projektu podpory 
rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Podhradie do 
31.12.2021. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 84/21 VV SFZ: 

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

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 85/21 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov 
SFZ/ŠANCE a PR SFZ za súťažný ročník 2020/2021. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ/Šance 
a PR SFZ na súťažný ročník 2021/2022. 

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 86/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný 
ročník 2021/22. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 




