


7. Prerokovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie auditu účtovnej 
závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2021 

8. Prerokovanie návrhu na zmenu rozhodnutia  o výške členského príspevku a 
návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, 
pridružených a individuálnych členov SFZ 

9. Informácia o voľbe členov Volebnej komisie SFZ  
10. Schvaľovanie návrhu na doplnenie nominačných listín rozhodcov SFZ a 

projektu Šanca pre súťažný ročník 2021-22 
11. Schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2022 
12. Schvaľovanie návrhu Termínovej listiny mládeže SR – jeseň 2021 
13. Schvaľovanie návrhu na zloženie realizačných tímov reprezentačných 

výberov mládeže SR – jeseň 2021 
14. Schvaľovanie poverenia na výkon činnosti člena Komory SFZ pre riešenie 

sporov v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ 
15. Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ 
16. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
17. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
18. 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: Informácia zo stretnutia so zástupcami II. ligy mužov pred štartom súťažného 
ročníka 2021/22  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že pred štartom súťažného ročníka sa 
v sídle Slovenského futbalového zväzu uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov klubov II. 



ligy so zástupcami. Za SFZ sa ho zúčastnili prezident Ján Kováčik a predseda komisie pre 
riadenie II. ligy Miroslav Richtárik.  
Prezident klubom predstavil aktuálne novinky o tom, že dva zápasy z každého kola II. ligy  
odvysiela TV JOJ, štyri zápasy sa budú streamovať na huste.tv a dva na futbalnet.tv. Každý 
klub dostane za vysielacie práva po desaťtisíc eur, čiže dokopy pôjde od Slovenského 
futbalového zväzu klubom 160 000 eur. Bude snaha, aby prvá splátka bola splatená k 30. 
septembru a druhá k 31. januáru. Ak to bude televízny zápas, zástupcovia tímov musia pripraviť 
podmienky pre šesťkamerový prenos. Ak bude na zápase VAR, vtedy sa bude vysielať na deväť 
kamier. Okrem toho SFZ prerozdelí, už tradične, klubom 200 000 eur na ich fungovanie. 
Nadchádzajúci druholigový ročník bude mať 16 účastníkov – MFK Dukla Banská Bystrica, 
MFK Skalica, FK Železiarne Podbrezová, FC Košice, FC ŠTK 1914 Šamorín, MŠK Púchov, 
KFC Komárno, FC Petržalka, Slavoj Trebišov, FK Dubnica, MŠK Žilina B, Partizán Bardejov 
BŠK, ŠK Slovan Bratislava B, FK Humenné, FC Rohožník a MŠK Námestovo. Posledné tri 
menované tímy sú nováčikmi z III. líg. 

Z najvyššej súťaže do II. ligy mal podľa tabuľkového postavenia zostúpiť FC Nitra, ten však 
nedostal od licenčnej komisie licenciu a bol preradený až do III. ligy ZsFZ. 

S druhou najvyššou súťažou sa po uplynulom ročníku rozlúčil MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 
ktorý postúpil do Fortuna ligy a FK Poprad, ktorý skončil posledný a zostúpil do III. ligy VsFZ. 
V zóne zostupu boli ešte aj Partizán Bardejov BŠK a ŠK Slovan Bratislava B. Tieto tímy zaradil 
Výkonný výbor SFZ do druholigovej súťaže miesto víťaza III. ligy ZsFZ Spartaka Myjava, 
ktorý nepodal prihlášku do II. ligy a Nitry, ktorá nedostala licenciu. 

Kluby zvolili dvanástich zástupcov II. ligy, v zmysle stanov SFZ, s právom delegovať riadnych 
delegátov na Konferencie SFZ na obdobie do 30. júna 2022. 
Členovia VV SFZ v rámci diskusie k tomuto bodu boli informovaní o záujme zástupcov II. ligy 
v rámci personálneho obsadenia a zloženia orgánov SFZ, najmä mať zástupcu vo VV SFZ. 
Členovia VV SFZ sa zhodli aj na odstúpení marketingových a vysielacích práv pre zástupcov 
II. ligy, resp. navýšení príspevku pre kluby za štart hráčov do 21 rokov. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutia so zástupcami II. ligy mužov 
pred štartom súťažného ročníka 2021/22. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na navýšenie finančných prostriedkov pre II. ligu z 
predaja názvu II. ligy pre titulárneho partnera. 

3) VV SFZ schvaľuje návrh na postúpenie marketingových a vysielacích práv pre 
zástupcov II. ligy. 

4) VV SFZ ukladá GS SFZ pripraviť návrh na navýšenie príspevku pre kluby za 
štart hráčov do 21 rokov v II. lige. 

5) VV SFZ berie na vedomie informáciu o záujme personálneho zastúpenia II. ligy 
vo VV SFZ v najbližšom volebnom období. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 4: Schvaľovanie návrhu na prijatie pôžičky od FIFA na financovanie projektov 
futbalových klubov  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala, že FIFA v rámci svojej 
„covidovej pomoci“ ponúkla možnosť pre národne zväzy čerpať bezúročnú pôžičku na klubové 
investičné projekty za predpokladu splnenia podmienok dostatočnej záruky za splatenie 
pôžičky. 
Garančné podmienky dokázal splniť iba klub AS Trenčín (záujem prejavila aj Skalica). 
Na úrovni FIFA bolo predrokované prijatie bezúročnej pôžičky pre AS Trenčín od 
predstaviteľov SFZ s tým, že bolo potrebné rozhodnutie VV SFZ. Po schválení VV SFZ bude 
predmetom schvaľovania tejto pôžičky na úrovni kompetentných orgánov FIFA.  
Predpokladaný termín čerpania by mal byť do troch týždňov od schválenia orgánov FIFA za 
podmienky podpísanej zmluvy o spolupráci medzi SFZ a AS Trenčín. 
AS Trenčín požiadal o bezúročnú pôžičku v maximálnej možnej výške do 2 miliónov dolárov.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na prijatie pôžičky od FIFA na financovanie projektu AS 
Trenčín v maximálnej limitovanej výške do 2 miliónov dolárov. 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 5: Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu 
a výstavbu futbalovej infraštruktúry a informácia zo zasadnutia Správnej rady Fondu 
na podporu športu   
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. 

- Obec Kechnec požiadala SFZ o možnosť predĺženia realizácie projektu a členom VV 
SFZ bolo odporučené, aby sa im umožnilo toto predĺženie do 31.12.2021, 

- Obec Nováky odstúpilo od projektu výmeny umelých trávnikov, 
- členovia VV SFZ boli informovaní o aktuálnych a pripravovaných výzvach Fondu na 

podporu športu (sanácia následkov COVID19 pre profesionálne kluby, amatérske kluby, 
prevádzkovateľov športových zariadení, vyhodnotenie výzvy športovej infraštruktúry). 

 
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 berie na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady Fondu na 
podporu športu. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne 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 základných náležitostiach týkajúcich sa 
organizovania 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: Milan Lônčik (BFZ), Miroslav Guček (ZsFZ), Roman Horák (SsFZ), 
Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan Vojtek (SFZ), Karol Feranec (ÚLK) 
Návrhová komisia: Kamil Kyselica (BFZ), Anton Laco (ZsFZ), Juraj Pilát (SsFZ), Ján 
Džubák (VsFZ), Tomáš Fodrek (SFZ), Štefan Laurinčík (ÚLK) 
Overovatelia zápisnice: Milan Bezák (ÚLK), Ervín Kišš (ZsFZ), Vendelín Novysedlák 
(VsFZ) 
 
Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční 17. septembra 2021 predkladá GS SFZ tento návrh 
programu: 
 

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

2.    Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných 
komisií konferencie 

3.    Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ 



4.    Udeľovanie ocenení SFZ 
5.  Vystúpenie prezidenta SFZ k činnosti a plneniu Strategického plánu rozvoju 

futbalu od konferencie SFZ konanej v septembri 2020 
6.  Informácia o projektoch zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej                

infraštruktúry 
7.  Schvaľovanie návrhu na výber audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2021 
8. Schvaľovanie návrhu na výber audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za 

rok 2021 
9. Voľby členov volebnej komisie SFZ 
10. Schvaľovanie návrh na zmenu rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych, 

pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského 
11.   Diskusia 
12.  Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

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

Mandátová komisia: Milan Lônčik (BFZ), Miroslav Guček (ZsFZ), Roman Horák (SsFZ), 
Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan Vojtek (SFZ), Karol Feranec (ÚLK) 
Návrhová komisia: Kamil Kyselica (BFZ), Anton Laco (ZsFZ), Juraj Pilát (SsFZ), Ján 
Džubák (VsFZ), Tomáš Fodrek (SFZ), Štefan Laurinčík (ÚLK) 
Overovatelia zápisnice: Milan Bezák (ÚLK), Ervín Kišš (ZsFZ), Vendelín Novysedlák 
(VsFZ) 
 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 7: Prerokovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie auditu účtovnej 
závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2021 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval, že po dôkladnom zvážení a prieskume medzi audítormi SFZ navrhuje za audítora 
pre vykonanie auditu účtovnej závierky SFZ za rok 2021 firmu AUDIT ALLIANCE, s.r.o.  
Svoje skúsenosti a odborné znalosti preukazujú pri auditoch účtovnej závierky SFZ od roku 
2018. 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. 
 



SFZ zároveň navrhuje za audítora pre vykonanie auditu účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. 
za rok 2021 firmu InfoAudit, s.r.o.  
Svoje skúsenosti a odborné znalosti preukazuje táto spoločnosť pri auditoch účtovnej závierky 
SFZ Marketing, s.r.o. tiež od roku 2018. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s audítorstvom, 
daňovým poradenstvom, ale aj vedením účtovníctva. Uvedená firma má bohaté skúsenosti 
s občianskymi združeniami a obchodnými spoločnosťami. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť spoločnosť AUDIT 
ALLIANCE, s.r.o. za audítora pre vykonanie auditu účtovnej závierky SFZ za rok 
2021. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť spoločnosť InfoAudit, 
s.r.o. za audítora pre vykonanie auditu účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za 
rok 2021. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 8: Prerokovanie návrhu na zmenu rozhodnutia  o výške členského príspevku a 
návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených 
a individuálnych členov SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala, že v rámci Konferencie SFZ, 
ktorá sa uskutočnila hlasovaním per rollam v dňoch 25. 6.2021 až 29.6.2021 bol k bodu 8. 
predložený pozmeňujúci návrh zo strany delegáta Konferencie SFZ p. Horáka. Nakoľko nebol 
pozmeňovací návrh predložený ešte pred samotným hlasovaním o jednotlivých bodoch 
programu a jeho schválenie v rámci Konferencie SFZ už nebolo technicky možné, bol 
predložený tento návrh na schválenie VV SFZ s tým, že ak bude schválený, bude predložený 
na zasadnutie riadnej Konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 17.9.2021. 
V zmysle pozmeňujúceho návrhu p. Horáka, s ktorým sa SFZ vecne stotožnil a akceptoval aj 
predloženú argumentáciu bolo navrhnuté, aby bol spôsob vyplatenia členského za súťažný 
ročník 2021/2022 upravený tak, že poukázanie finančných prostriedkov jednotlivým klubom 
bude prebiehať v 2 etapách: do 15.12.2021 SFZ poukáže príjmy z  členských príspevkov 
uhradených do 30.11.2021 a v rámci druhej platby budú klubom poukázané dovyberané členské 
po ukončení sezóny a záverečnom zúčtovaní členských príspevkov, a to najneskôr do 
31.07.2022.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu rozhodnutia  o 
výške členského príspevku a návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku 
riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ. 
 
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 voľbe členov Volebnej komisie SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval  o tom, že Kontrolór SFZ vyhlásil voľby 
členov volebnej komisie SFZ, v zmysle článku 55, ods. 6, písm. h) stanov SFZ, nakoľko plní 
úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie.  
Voľby členov volebnej komisie SFZ sa uskutočňujú v súlade s čl. 57, ods. 3, 4 a 6 stanov SFZ. 
Voľba členov volebnej komisie SFZ patrí v zmysle článku 42, ods. 3, písm. d) stanov SFZ do 
výlučnej pôsobnosti delegátov konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej 
konferencie dňa 17. septembra 2021 v Poprade.   Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2, 
ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie 
uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 11. septembra 2021 o 23:59 hod.     
Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na 
SFZ elektronickou formou na emailovú adresu stefan.valko@futbalsfz.sk, s 
označením predmetu správy „Voľby 17.09.2021“. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o voľbe členov Volebnej komisie SFZ. 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 10: Schvaľovanie návrhu na doplnenie nominačných listín rozhodcov SFZ a 
projektu Šanca pre súťažný ročník 2021-22 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ – zástupcovi 
rozhodcov p. Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil návrh na doplnenie nominačných listín 
rozhodcov SFZ a projektu Šanca pre súťažný ročník 2021-22. 
Predstavil ich jednotlivo, ako boli odporučené jednotlivými výkonnými výbormi RFZ. 
Komisia rozhodcov SFZ predkladá návrh schválený VV ZsFZ na doplňujúce zaradenie 
Róberta ŠANDRIKA a Jána LENICKÉHO na nominačnú listinu asistentov rozhodcov 
projektu ŠANCA pre súťažný ročník 2021/2022. 



Komisia rozhodcov SFZ predkladá návrh schválený VV SsFZ na doplňujúce zaradenie 
Tomáša BATIZA a Martina HERDELA na nominačnú listinu rozhodcov SFZ pre súťažný 
ročník 2021/2022. 
Komisia rozhodcov SFZ predkladá návrh schválený VV SsFZ na doplňujúce zaradenie 
Tomáša PLAVECKÉHO  na nominačnú listinu rozhodcov projektu ŠANCA pre súťažný 
ročník 2021/2022 a Jána Šágu na nominačnú listinu asistentov rozhodcov projektu 
ŠANCA pre súťažný ročník 2021/2022. 
Komisia rozhodcov SFZ predkladá návrh schválený VV VsFZ na doplňujúce zaradenie 
Mareka CISKA  na nominačnú listinu asistentov rozhodcov projektu ŠANCA pre súťažný 
ročník 2021/2022. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie nominačných listín rozhodcov SFZ a projektu 
Šanca 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 11: Schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2022 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ – zástupcovi 
rozhodcov p. Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil návrh nominačných listín rozhodcov 
FIFA pre rok 2022. 
Komisia rozhodcov SFZ prijala na svojom zasadnutí dňa 30.8.2021 (per rollam) závery ohľadne 
nominačných listín FIFA pre rok 2022. 
Konštatovala v nich, že nominácia rozhodcov na medzinárodné listiny FIFA je vo všetkých 
kategóriách (rozhodcovia, asistenti rozhodcov, rozhodkyne, asistentky rozhodkýň, rozhodcovia 
futsalu) pre každý rok otvorená. Toto rozhodnutie má odstrániť sebauspokojenie nominovaných 
a má tiež motivovať ďalších adeptov, aby po splnení všetkých náročných kritérií mohli kandidovať 
pre zaradenie na nominačné listiny FIFA v ďalšom období. 

 V návrhu zohľadňuje najmä : 
 
-vekové limity a podmienky stanovené v pokynoch FIFA,  
-výkonnosť v súťažiach SFZ a možnú dĺžku pôsobenia na medzinárodnej listine FIFA, 
-hodnotenia v súťažiach UEFA a FIFA, ktoré dosiahli rozhodcovia a asistenti rozhodcov futbalu, 
rozhodkyne a asistentky rozhodkýň, čo už na listine boli a uvažuje sa s nimi na zaradenie aj naďalej. 
 
Po zvážení dosiahnutých výsledkov v súťažiach SFZ a na medzinárodnom poli v súťažnom 
ročníku 2020/21 a akceptácie návrhu Komisie rozhodcov futsalu schváleného Exekutívou 
Slovenského futsalu, KR SFZ navrhuje: 
 
• na nominačnú listinu rozhodcov FIFA pre rok 2022 zaradiť Martina DOHÁLA zo ZsFZ, ktorý 
má dlhodobú perspektívu pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA. Na nominačnej listine nahradí 



Erika GEMZICKÉHO, ktorého KR nenavrhuje na listinu FIFA pre rok 2022 z dôvodu 
nedostatočných znalostí anglického jazyka (preskúšaný bol certifikovanou jazykovou školou 
s výsledkami A2 až B1), pričom mu už minulý rok KR UEFA pozastavila z tohto dôvodu činnosť 
s tým, že v prípade opätovného neúspešného absolvovania jazykových previerok (plánované na 
september 2021, požadovaná minimálna znalosť B1 a vyššia) by neakceptovala jeho nomináciu pre 
rok 2022, čím by SFZ prišlo o jedno miesto na listine rozhodcov FIFA. 
 
• na nominačnú listinu asistentov rozhodcov FIFA pre rok 2022 zaradiť Adama JEKKELA zo 
SsFZ, ktorý má dlhodobú perspektívu pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA. Na nominačnej listine 
nahradí Petra KOVÁČA, ktorý ku dňu 30.6.2021 ukončil aktívnu rozhodcovskú činnosť. 
 
• na nominačnú listinu asistentov rozhodcov FIFA pre rok 2022 zaradiť Tomáša STRAKU z BFZ, 
ktorý má dlhodobú perspektívu pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA. Na nominačnej listine 
nahradí Tomáša SOMOLÁNIHO, ktorý písomne dňa 1.9.2021 oznámil, že ku dňu 31.12.2021 
ukončí aktívnu činnosť asistenta rozhodcov FIFA. 
 
• na nominačnú listinu rozhodkýň FIFA pre rok 2022 zaradiť Máriu KRČOVÚ z BFZ, ktorá má 
dlhodobú perspektívu pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA. Na nominačnej listine nahradí Petru 
PAVLÍKOVÚ, ktorá písomne dňa 25.8.2021 oznámila, že ku dňu 31.12.2021 ukončí aktívnu 
činnosť rozhodkyne FIFA. 
 
 

NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN FIFA 2022 ( V RANKINGOVOM PORADÍ ) 
 

ROZHODCOVIA FIFA 2022: 
1. KRUŽLIAK Ivan                                            
2. GLOVA Filip  
3. KRÁĽOVIČ Peter                                             
4. OČENÁŠ Michal  
5. DOHÁL Martin  
 

 
ASISTENTI ROZHODCOV FIFA 2022: 
1. HANCKO Branislav  
2. POZOR Ján 
3. ŠTRBO Milan  
4. BEDNÁR Peter  
5. POLÁČEK Daniel  
6. VOREL Tomáš                   
7. FERENC František  
8. WEISS Erik  
9. JEKKEL Adam  
10.STRAKA Tomáš  
 
ROZHODKYNE FIFA 2022: 
1. VALENTOVÁ Zuzana    
2. MATULOVÁ Miriama  
3. KRČOVÁ Mária  
 

 
ASISTENTKY ROZHODKÝŇ FIFA 2022: 
1. SÚKENÍKOVÁ Mária                                          
2. ALEZÁROVÁ Ivana                       



3. OBERTOVÁ Miroslava  
4. PAVLAČKOVÁ Lenka  
 

 
ROZHODCOVIA FUTSALU FIFA 2022: 
1. PEŠKO Lukáš                   
2. BEHANČIN Rastislav  
3. MATULA Martin  
4. BUDÁČ Peter 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2022. 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 8 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 3 (J. Jánošík, T. Végh, P. Kašpar) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 
K bodu 12: Schvaľovanie návrhu Termínovej listiny mládeže SR – jeseň 2021 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil návrh Termínovej listiny mládeže SR – jeseň 2021 odporučený Technickým úsekom 
SFZ. 
 

 
 



 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh Termínovej listiny mládeže SR – jeseň 2021. 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na zloženie realizačných tímov reprezentačných 
výberov mládeže SR – jeseň 2021 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže SR – jeseň 
2021 odporučený Technickým úsekom SFZ. 
 

 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov 
mládeže SR – jeseň 2021. 
 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 



Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 14: Schvaľovanie poverenia na výkon činnosti člena Komory SFZ pre riešenie 
sporov v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý  

informoval o skutočnostiach, ktoré odôvodňujú postup podľa čl. 37 ods. 9 stanov SFZ:  
(i) dňa 24.08.2021 zomrel Marek Majtán (člen Komory SFZ pre riešenie sporov – 

zástupca klubov profesionálneho futbalu); a teda jeho funkcia člena komory 
zanikla dňa 24.08.2021. 

V zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ: 

"Ak zanikne výkon funkcie člena voleného orgánu SFZ pred uplynutím jeho funkčného 
obdobia, môže výkonný výbor na návrh prezidenta alebo iného člena výkonného výboru 
poveriť inú osobu výkonom funkcie namiesto dotknutého člena orgánu do najbližšieho 
zasadnutia orgánu oprávneného voliť člena tohto orgánu. Na najbližšom zasadnutí zvolí 
príslušný orgán SFZ nového člena orgánu SFZ na zostávajúcu časť funkčného obdobia. Ak na 
tomto zasadnutí nebude zvolený nový člen orgánu SFZ, pokračuje poverená osoba vo výkone 
funkcie až do zvolenia nového člena orgánu SFZ.” 

Na základe uvedeného ustanovenia stanov SFZ preto prezident SFZ p. Ján Kováčik 
a viceprezident pre profesionálny futbal p. Ivan Kozák navrhli poveriť výkonom funkcie člena 
Komory SFZ pre riešenie sporov p. JUDr. Petra Vachana.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ poveruje JUDr. Petra Vachana na výkon činnosti člena Komory SFZ pre riešenie 
sporov v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ. 
 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že SFZ boli doručené písomné žiadosti 
nasledovných subjektov, ktoré požiadali o prijatie za nových riadnych členov SFZ:  
 
Obecný Športový Klub Beladice (občianske združenie, OblFZ Nitra) 
Športový klub Slovan Varhaňovce (občianske združenie, OblFZ Prešov) 



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

Preskúmaním kompletnosti dokladov sa zaoberalo Legislatívno-právne oddelenie a Matrika 
SFZ. Oba útvary konštatujú, že žiadosti vyššie uvedených futbalových klubov spĺňajú 
požiadavky podľa čl. 27 ods. 4 stanov SFZ. Všetky doklady pre splnenie formálnych náležitosti 
zo strany klubov sú k nahliadnutiu v archíve Matriky SFZ. Legislatívno-právne oddelenie a 
Matrika SFZ odporúčajú Výkonnému výboru prijať vyššie uvedené kluby za riadneho člena 
SFZ.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje Obecný Športový Klub Beladice a Športový klub Slovan Varhaňovce 
za nových riadnych členov SFZ. 
 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 16: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o doručených návrhoch na udelenie 
odznakov SFZ pre funkcionárov a činovníkov, ktorí sa v tomto roku dožívajú životných jubileí 
a 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. Eduardovi 
Chalmovianskemu. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ p. Milanovi 
Lônčíkovi, p. Rudolfovi Hornákovi (in memoriam), p. Ladislavovi 
Benedikovičovi, p. Vendelínovi Novysedlákovi, p. Jozefovi Zubajovi a p. 
Jozefovi Križalkovičovi 

3) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ p. Petrovi 
Moravčíkovi, p. Mariánovi Pecušovi, p. Tiborovi Vaníkovi, p. Jánovi 
Hudecovi, p. Pavlovi Zdurjenčíkovi, p. Jozefovi Jakušovi, p. Jánovi 
Majtánovi, p. Jánovi Haladejovi, p. Rastislavovi Kubicovi, p. Stanislavovi 
Kyselovi a p. Bohumilovi Košeckému. 

 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 



Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 17: 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 uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam a to hlasovanie č. 10/21 v dvoch veciach, a to 
vo veci “Schvaľovanie návrhu manuálu súťaže Slovnaft Cup 2021/22” a vo 
veci "Schvaľovanie návrhu Smernice o informačných a bezpečnostno-organizačných 
oznámeniach, pokynoch a postupoch usporiadateľskej služby na futbalových 
stretnutiach". 
 
Resumé hlasovaní: 
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 8. augusta 2021 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Hlasovanie č. 1: 
 
Schvaľujem návrh manuálu súťaže Slovnaft Cup 2021/22, 
alebo 
Neschvaľujem návrh manuálu súťaže Slovnaft Cup 2021/22, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu manuálu súťaže Slovnaft Cup 
2021/22. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov VV SFZ, z toho všetci 10 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. 2: 
 
Schvaľujem návrh Smernice o informačných a bezpečnostno-organizačných 
oznámeniach, pokynoch a postupoch usporiadateľskej služby na futbalových 
stretnutiach, 
alebo 
Neschvaľujem návrh Smernice o informačných a bezpečnostno-organizačných 
oznámeniach, pokynoch a postupoch usporiadateľskej služby na futbalových 
stretnutiach, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu Smernice o informačných a 
bezpečnostno-organizačných oznámeniach, pokynoch a postupoch usporiadateľskej 
služby na futbalových stretnutiach. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov VV SFZ, z toho 9 hlasovali formou “schvaľujem” a jeden 
sa zdržal hlasovania (R. Havrilla). 



 
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 18: Diskusia 
Bez diskusných príspevkov. 
 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 6. septembra 2021 v obci Tajná: 

 

Uznesenie č. 90/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 91/21 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutia so zástupcami II. ligy mužov pred 
štartom súťažného ročníka 2021/22. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na navýšenie finančných prostriedkov pre II. ligu z predaja 
názvu II. ligy pre titulárneho partnera. 

3) VV SFZ schvaľuje návrh na postúpenie marketingových a vysielacích práv pre 
zástupcov II. ligy. 

4) VV SFZ ukladá GS SFZ pripraviť návrh na navýšenie príspevku pre kluby za štart 
hráčov do 21 rokov v II. lige. 

5) VV SFZ berie na vedomie informáciu o záujme personálneho zastúpenia II. ligy vo VV 
SFZ v najbližšom volebnom období. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

 



Uznesenie č. 92/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na prijatie pôžičky od FIFA na financovanie projektu AS Trenčín v 
maximálnej limitovanej výške do 2 miliónov dolárov. 

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 93/21 VV SFZ: 

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

2) VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu 
športu. 

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 94/21 VV SFZ: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ návrh programu Konferencie SFZ. 
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť členov návrhovej komisie, 

mandátovej komisie a overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení:  

Mandátová komisia: Milan Lônčik (BFZ), Miroslav Guček (ZsFZ), Roman Horák (SsFZ), 
Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan Vojtek (SFZ), Karol Feranec (ÚLK) 
Návrhová komisia: Kamil Kyselica (BFZ), Anton Laco (ZsFZ), Juraj Pilát (SsFZ), Ján 
Džubák (VsFZ), Tomáš Fodrek (SFZ), Štefan Laurinčík (ÚLK) 
Overovatelia zápisnice: Milan Bezák (ÚLK), Ervín Kišš (ZsFZ), Vendelín Novysedlák 
(VsFZ) 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 95/21 VV SFZ: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť spoločnosť AUDIT 
ALLIANCE, s.r.o. za audítora pre vykonanie auditu účtovnej závierky SFZ za rok 2021. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť spoločnosť InfoAudit, s.r.o. za 
audítora pre vykonanie auditu účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2021. 

 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

 

 

 



Uznesenie č. 96/21 VV SFZ:  

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu rozhodnutia  o výške 
členského príspevku a návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, 
pridružených a individuálnych členov SFZ. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 97/21 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o voľbe členov Volebnej komisie SFZ. 
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 98/21 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie nominačných listín rozhodcov SFZ a projektu Šanca pre 
súťažný ročník 2021-22. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 99/21 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2022. 
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 100/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh Termínovej listiny mládeže SR – jeseň 2021.  
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 101/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže SR 
– jeseň 2021. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 102/21 VV SFZ:  

VV SFZ poveruje JUDr. Petra Vachana na výkon činnosti člena Komory SFZ pre riešenie 
sporov v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ. 
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

 




