
Zápisnica č. 08/21 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 5. októbra 2021 v Bratislave  

  

Prítomní:   

Ján Kováčik – prezident SFZ 

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

 Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK 

 Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK 

 Tibor Végh - zástupca ÚLK 

 Petr Kašpar – 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 

Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ 

 

Ospravedlnení:     Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ 

  

Prizvaní:        Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ  

Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

 Jaroslav Rybánsky – poradca pre Legislatívno-právne otázky 

 Mária Berdisová - vedúci oddelenia strategických projektov 

          
Program: 

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Informácia Kontrolóra SFZ o stave súladu Stanov jednotlivých ObFZ so 

Stanovami SFZ  
4. Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu 

a výstavbu futbalovej infraštruktúry 
5. Informácia zo stretnutia UEFA Top Executive Programme (TEP) konaného 

dňa 14.9.2021 
6. Informácia zo Summitu FIFA konanom dňa 30.9.2021 



7. Schvaľovanie návrhu na zvolanie Volebnej Konferencie SFZ 2022 
8. Schvaľovanie návrhu na rozdelenie príspevkov na podporu mládeže z 

uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ 
9. Správa o audite klubového licenčného systému SFZ 
10. Schvaľovanie návrhu na prijatie nového riadneho člena SFZ 
11. Schvaľovanie návrhu na zmenu asistenta rozhodcu za BFZ v projekte 

Šanca pre súťažný ročník 2021/22 
12. Informácia o organizovaní konferencií „Šport a právo 2021“ a Šport 

a média 2021“ 
13. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

mesiaca september 2021 
14. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie nominačnej listiny delegátov 

stretnutia pre súťažný ročník 2021/22  
15. Diskusia 

 
 
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu 
a požiadal o jeho doplnenie o nové body s názvom „Informácia o nominácii zástupcu SFZ 
v orgánoch SOŠV“ a „Poverenie na výkon činnosti člena Komory SFZ pre riešenie sporov 
v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ“. 
Následne dal o tomto návrhu na doplnenie 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. 
 
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 

Úloha trvá: 
Návrh na navýšenie príspevku pre kluby za štart hráčov do 21 rokov v II. lige bude 
predložený na novembrovom zasadnutí. 
 

K bodu 3: 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 stave súladu Stanov jednotlivých ObFZ so 
Stanovami SFZ. 

Dňa 22.4.2021 bola Kontrolórom SFZ  spracovaná  a rozposlaná „Výzva kontrolóra SFZ 
k novelizácii stanov RFZ a ObFZ“. 

Táto výzva bola spracovaná z dôvodu zistenia nesúladu stanov z hľadiska dodržiavania 
ustanovení článku 11 Stanov SFZ, ktorý stanovuje povinnosť pre členov SFZ zohľadniť vo 
svojich stanovách a ostatných predpisoch vybrané ustanovenia zákona o športe, ako aj 
ustanovenia Stanov SFZ. 
V tejto spojitosti a v tejto výzve bol stanovený konečný termín na novelizáciu stanov najneskôr 
30.09.2021 
Do termínu 30.9.2021 3 RFZ – ZsFZ, SsFZ a VsFZ majú Stanovy schválené na konferencii 
a aj na MV SR. BFZ má schválené Stanovy na konferencii BFZ a momentálne sú na schválení 
na MV SR. 
Do termínu 30.9.2021 z 38 ObFZ má 23 ObFZ Stanovy schválené na konferencii ObFZ a aj 
na MV SR : Poprad, Michalovce, Bardejov, Trebišov, Košice-mesto, Svidník, Banská Bystrica, 
Martin, Topoľčany, Prievidza, Veľký Krtíš, Žilina, Žiar nad Hronom, Lučenec, Zvolen, Galanta, 
Nové Zámky, Nitra, Levice, Senica, Trnava, Považská Bystrica, Dunajská Streda. 
Do termínu 30.9.2021 13 ObFZ má Stanovy schválené na konferenciách ObFZ a momentálne 
ich majú na schvaľovaní na MV SR : Humenné, Prešov, Spišská Nová Ves, Vranov n/T., Stará 
Ľubovňa, Košice-okolie, Rožňava, Kysuce, Rimavská Sobota, Dolný Kubín, Komárno, 
Bratislava-mesto, Bratislava-okolie 
Do termínu 30.9.2021 Stanovy neaktualizovali 2 ObFZ – Liptovský Mikuláš a Trenčín. Obidva 
ObFZ plánujú schválenie Stanov na volebných konferenciách svojich ObFZ koncom roka 2021. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



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

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 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 rámci projektu výstavby futbalovej infraštruktúry bola Mestu Považská Bystrica zaslaná 
druhá tranža finančných prostriedkov od SFZ, mesto Prešov bolo vyzvané, aby zaslalo všetky 
potrebné podklady na právnu analýzu pre Protimonopolný úrad. 
Projekt výstavby nových ihrísk s umelou trávou: 
Trnava – predpokladá sa ukončenie projektu v októbri 
Brezno – požiadalo o predĺženie termínu na vyhotovenie projektu  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 5: Informácia zo stretnutia UEFA Top Executive Programme (TEP) konaného 
dňa 14.9.2021 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
členov VV SFZ informoval o online konferencii UEFA TEP konanej 14.9.2021. 

Program: 
Nová konvencia UEFA 
Súdny spor – Superliga vs. UEFA 
Návrh FIFA – 2 – ročný cyklus usporiadania MS od 2026 
 



Nová konvencia UEFA 
a) Finančná stabilita 
b) Riadenie 
c) Zachovanie súťaživosti na medzinárodnom aj domácom stupni 
d) Ženský futbal 

Súdny spor – Superliga vs. UEFA 
- 3 kluby stále právne bojujú o vytvorenie Superligy 
- Podaný súdom v Madride na Európsky súdny dvor 
- UEFA prezentovala silnú právnu ochranu a argumentáciu pred španielskym ako aj 

európskym súdom 
- Požiadala národné zväzy o súčinnosť a intervenciu u štátnych inštitúcií – v našom 

prípade vyvolať dialóg s ministerstvom spravodlivosti, ktoré obdržalo list 
z európskeho súdneho dvora kvôli vyjadreniu sa k danej téme a jej dopadom 

- Všetkými asociáciami bolo podpísané vyhlásenie na podporu UEFA 
Návrh FIFA – 2 – ročný cyklus usporiadania MS od 2026 

- FIFA doteraz nekomunikovala s UEFA ohľadom návrhu 
- Boli prezentované možné modely dopadu na ostatné šampionáty / ME ženy, U21, 

mládežnícke šampionáty, Olympijské hry/ 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutia UEFA Top Executive 
Programme (TEP) konaného dňa 14.9.2021.  
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 6: Informácia zo Summitu FIFA konanom dňa 30.9.2021 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
členov VV SFZ informoval o Summite FIFA. 

Prezident FIFA Gianni Infantino počas prvého online summitu členských asociácií FIFA 
uviedol, že FIFA podstupuje „najinkluzívnejší a najdôkladnejší konzultačný proces, aký kedy 
svet futbalu na globálnom základe videl“, aby sa zaoberal potrebou reforiem súčasného 
medzinárodného zápasu. kalendárov (IMC), ako to nariadil 71. kongres FIFA v máji 2021. 

„Tento prvý summit bol dôležitým krokom v procese konzultácií, pretože poskytol členom 
Rady FIFA a viac ako 200 členským asociáciám FIFA príležitosť podávať návrhy, klásť otázky 
a diskutovať o problémoch otvoreným a transparentným spôsobom,“ uviedla FIFA. Prezident 
Gianni Infantino po štvorhodinovom stretnutí. „Chceme k tomuto projektu zaujať holistický 
prístup s globálnym prístupom. FIFA má jedno podujatie, ktoré trvá jeden mesiac každé štyri 
roky a ktoré pomáha rozvíjať futbal v 211 členských asociáciách a ostatných súťažiach FIFA. 
FIFA má ambície futbalového rozvoja na celom svete, ale tie sa dajú realizovať len vtedy, ak 



budeme mať úspešnejšie podujatia, ktoré sa budú konať pravidelnejšie. Nová FIFA je pre tento 
typ dialógu otvorená, pretože sa snažíme nájsť to najlepšie možné riešenie pre ženský, mužský 
a mládežnícky futbal, ako z hľadiska medzinárodného kalendára zápasov, tak aj reformy 
záverečných turnajov. “ 

Prezident FIFA načrtol časový plán konzultačného procesu, ktorý sa začal v prvej fáze s 
futbalovými hráčmi a trénermi a teraz prešiel do druhej fázy zahŕňajúcej členské asociácie, 
konfederácie a zainteresované strany, najmä fanúšikov. Následne bude komplexná správa 
zverejnená v novembri 2021 pred tým, ako sa do konca roka uskutoční globálny summit. 

Boli tiež načrtnuté dva návrhy pre budúcnosť mládežníckych súťaží FIFA so štandardným 
prístupom pre turnaje chlapcov a dievčat. Prvá ponúkaná možnosť zahŕňa každoročný turnaj 
do 17 rokov pre 48 tímov a bienálny turnaj do 20 rokov pre 24 tímov, zatiaľ čo druhá možnosť 
uvažuje s plánovaním každoročných turnajov do 16 rokov a do 18 rokov pre 48 tímov a 
dvojročný turnaj do 20 rokov pre 24 tímov. 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo Summitu FIFA konanom dňa 30.9.2021. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na zvolanie Volebnej Konferencie SFZ 2022 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval, že pre volebnú konferenciu SFZ platia ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu 
v zmysle čl. 46 ods. 2 Stanov SFZ.  

V tejto nadväznosti predložil na schválenie návrh prezidenta SFZ na zvolanie volebnej 
konferencie SFZ na deň 25. február 2022 do mesta Senec. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje 25. február 2022 za termín konania Volebnej Konferencie SFZ 2022 
v Meste Senec. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 8: Schvaľovanie návrhu na rozdelenie príspevkov na podporu mládeže z 
uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý členov VV SFZ informoval, že v nadväznosti na 
predchádzajúce uznesenia VV SFZ a Konferencie SFZ, uplatnil SFZ za prestup Borisa 
Sekuliča z Gornik Zabrze (POL) do Chicago Fire (USA) solidárny príspevok vo výške 5804,22 
USD. Na základe schváleného mechanizmu ostáva z uvedenej sumy 10% na SFZ a v zmysle 
záverov zo stretnutia medzi zástupcami FC VSS Košice, ktoré aj v zmysle predloženého listu 
opätovne získali členstvo v SFZ a prihlásili opätovne mládežnícke družstvá do súťaží riadených 
do SFZ alebo jeho členov bolo navrhnuté, aby bol tento príspevok vo výške 90% z uvedenej 
sumy poskytnutý na FC VSS Košice. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na rozdelenie príspevkov na podporu mládeže z uplatnených 
nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ v zmysle predloženého návrhu.  
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 9: Správa o audite klubového licenčného systému SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval o audite klubového licenčného systému SFZ. 

Na základe poverenia UEFA, vykonal dňa 8. septembra 2021 audítor nezávislej certifikačnej 
spoločnosti SGS, audit klubového licenčného systému a  licenčnej administratívy SFZ, 
zameraný na kontrolu dodržiavania základných požiadaviek Licenčného štandardu UEFA na 
riadenie a chod klubového licenčného systému v podmienkach SFZ a priebeh licenčného konania 
v licenčnom cykle 2020/2021.  

Na základe dobrých výsledkov predchádzajúcich auditov, bol SFZ v tomto roku opätovne 
zaradený medzi vybrané členské asociácie UEFA, ktorým bolo umožnené  vykonať len tzv. 
limitovaný audit, pozostávajúci zo zodpovedania otázok dvoch dotazníkov zostavených 
spoločnosťou SGS, predloženia vybranej dokumentácie audítorovi (napr. aktuálne platná licenčná 
smernica SFZ, organizačná schéma licenčnej administratívy SFZ a jej začlenenie do organizačnej 
štruktúry SFZ, dokladovanie splnenia úloh finančného monitorovania klubov v požadovanom 
termíne a pod.) a komunikácie manažéra klubového licenčného systému SFZ s audítorom, ktorý 
tentokrát nebol osobne prítomný v sídle SFZ.   

V plnení všetkých šestnástich základných požiadaviek na chod a riadenie klubového licenčného 
systému, priebeh licenčného konania a požiadaviek na prípravu zväzovej alebo  klubovej 
dokumentácie (náhodným výberom bola preverená dokumentácia klubov, umiestnených vo 



FORTUNA lige 2020/2021 na 1. až 3. mieste), audítor neidentifikoval žiadne nedostatky a 
konštatoval, že audit preukázal vysoko kvalifikované riadenie procesov a vďaka 
profesionálnemu prístupu a príprave zo strany manažéra klubového licenčného systému 
prebehol úplne hladko.      

Protokol s výsledkom auditu bol ešte v deň auditu audítorom odoslaný do ženevskej centrály 
spoločnosti SGS, ktorej certifikačná komisia by mala do konca roka 2021 oficiálne potvrdiť 
závery audítora a vydať SFZ certifikát, oprávňujúci licenčnú administratívu SFZ udeľovať 
licencie pre vstup do klubových súťaží UEFA mužov a žien a do FORTUNA ligy aj v 
licenčnom cykle 2021/2022.  

Znamená to tiež, že SFZ i v budúcom roku v plnej výške obdrží finančný príspevok UEFA za 
úspešné absolvovanie auditu, ktorý v súčasnosti predstavuje čiastku 40 000 eur. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o audite klubového licenčného systému 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 prijatie nových riadnych členov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý členov VV SFZ skonštatoval, že 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.  

Slovenskému futbalovému zväzu bola doručená písomná žiadosť nasledovného subjektu:  
 
Spoje FC (občianske združenie, Obl.FZ Bratislava - mesto) 
 
Preskúmaním kompletnosti dokladov sa zaoberalo Legislatívno-právne oddelenie a Matrika 
SFZ. Oba útvary konštatujú, že žiadosť vyššie uvedeného futbalového klubu spĺňa požiadavky 
podľa čl. 27 ods. 4 stanov SFZ. Všetky doklady pre splnenie formálnych náležitosti zo strany 
klubu sú k nahliadnutiu v archíve Matriky SFZ. Legislatívno-právne oddelenie a Matrika SFZ 
odporúčajú Výkonnému výboru prijať vyššie uvedený klub za riadneho člena SFZ.  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje Spoje FC za nového riadneho člena 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 asistenta rozhodcu za BFZ v projekte Šanca 
pre súťažný ročník 2021/22 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisii rozhodcov SFZ p. 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil členom VV SFZ návrh schválený VV BFZ na 
doplňujúce zaradenie Radovana Hudyho na nominačnú listinu asistentov rozhodcov 
projektu ŠANCA pre súťažný ročník 2021/2022. Na nominačnej listine by tým nahradil Petra 
Patiho Nagya, ktorý ukončil aktívnu činnosť rozhodcu v BFZ. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu asistenta rozhodcu za BFZ v projekte Šanca pre 
súťažný ročník 2021/22.  
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 12: Informácia o organizovaní konferencií „Šport a právo 2021“ a Šport 
a média 2021“ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne 
otázky p. Petrovi Sepešimu, ktorý informoval, že v dňoch 27. - 29. októbra 2021 (streda, 
štvrtok a piatok) sa v konferenčných priestoroch hotela AquaCity v Poprade uskutoční dvoj-
konferencia, organizovaná ako nekomerčné odborné podujatie na príprave ktorej sa 
podieľajú členovia a priatelia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť s 
podporou Slovenského futbalového zväzu ako hlavným partnerom podujatia, ako aj ďalšími 
partnermi, priateľmi a spolupracovníkmi UčPS. 

V náročnom období sa chceme opäť po dvoch rokoch pokúsiť zorganizovať podujatie pre 
širokú športovú verejnosť na vysokej odbornej úrovni s cieľom priniesť diskusiu s odborníkmi 
do reálneho priestoru. Podujatie bude organizované podľa doteraz platného covid semaforu v 
režime „OTP”, aby sme umožnili účasť čo najväčšiemu počtu účastníkov.  

ŠPORT A MÉDIÁ 2021 

Pre zástupcov športovej obce a médií pripravujeme II. ročník odbornej konferencie, ktorá sa 
bude konať dňa 27. októbra 2021, v rámci ktorej budeme hľadať odpovede na otázky z oblasti 
športu a médií formou diskusií, okrúhlych stolov a prezentácií. 



Médiá majú v súčasnej dobe významný vplyv na naše životy. Informujú, zabávajú, socializujú, 
vytvárajú aktuálne podoby obrazu slovenskej spoločnosti, podporujú, analyzujú, hodnotia, 
ovplyvňujú. Majú možnosť pôsobiť na veľkú masu ľudí. 

Aktuálne sa pripravujú diskusné stoly v ktorých sa dozviete viac o tom:  

• Ako vyzerá prechod z reprezentačného dresu do komentátorského kresla? 
• Ako zrozumiteľne informovať o náročných témach v športe aby nás zaujali? 
• Máme záujem čítať o športe? 
• Ako prostredníctvom športu budovať značku? 
• Aké to v súčasnej dobe majú organizátori športových podujatí? Ako im pomáhajú 

médiá? 
• Ako budú vyzerať športové médiá budúcnosti? 
• Aké nové projekty v predchádzajúcich obdobiach vznikli? 

ŠPORT A PRÁVO 2021 

Pre zástupcov športovej obce a práva pripravujeme IX. ročník odbornej konferencie, ktorá sa 
bude konať dňa 28.- 29. októbra 2021, v rámci ktorej budeme hľadať odpovede na otázky z 
oblasti športu a práva formou diskusií, okrúhlych stolov a prezentácií. 

Konferencie sa zúčastnia odborníci zaoberajúci sa problematikou (nielen) športového práva a 
dobrej správy v športe, ktorí budú diskutovať o nových i pretrvávajúcich športových 
problémoch a otázkach a so športom súvisiacich témach. Okrem toho na pódiu privítame aj 
zástupcov samospráv, klubov a zväzov, zástupcov štátu, atď. 

Aktuálne sa pripravujú diskusné stoly, v ktorých sa dozviete viac o tom:  

• V akom stave je príprava Zákona o športe? 
• Sú dve hodiny telesnej výchovy dostatočné? 
• Ako sa dá pohnúť so športovou infraštruktúrou na Slovensku? 
• Ako sa na šport pozerá samospráva? 
• Ako šport zvládol covidové obdobie? 
• Aké nové projekty u nás vznikli? 
• Ako sa na aktuálne dianie pozerajú zástupcovia štátnej exekutívy a Fondu na podporu 

športu? 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o organizovaní konferencií „Šport a právo 
2021“ a Šport a média 2021“.  
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 13: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca september 2021 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca 
september. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev 
SR za obdobie mesiaca september 2021. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie nominačnej listiny delegátov 
stretnutia pre súťažný ročník 2021/22  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi SsFZ p. Jozefovi Paršovi, 
ktorý členom predstavil návrh na zmenu nominačnej listiny delegátov stretnutia pre súťažný 



ročník 2021/22. Informoval, že Výkonnému výboru SsFZ bolo doručené písomné vzdanie sa 
delegáta p. Marcela Budáča. 

Z tohto dôvodu predložil návrh, aby bol p. Marcel Budáč nahradený na nominačnej listine 
delegátov stretnutia SFZ p. Dušanom Zdechovanom. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje na nominačnú listinu delegátov stretnutia pre súťažný ročník 
2021/22 p. Dušana Zdechovana. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 15: Informácia o nominácii zástupcu SFZ v orgánoch SOŠV 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý členov VV SFZ informoval, že dňa 15. októbra 2021 sa 
uskutoční VZ SOŠV, na ktorom budú volený zástupcovia  v jednotlivých orgánoch SOŠV 
vrátane prezidenta SOŠV. Nakoľko zasadnutie VV SFZ sa koná až 5.10.2021  a návrh na 
zaslanie nominácii do orgánov SOŠV bolo potrebné doručiť do piatku 1.10.2021, boli členovia 
VV SFZ informovaní, že SFZ nominoval na pozíciu člena VV SOŠV Mgr. Máriu Berdisovú.  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o nominácii Mgr. Márie Berdisovej za členku 
Výkonného výboru Slovenského olympijského a športového výboru. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 16: Poverenie 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 poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý členov VV SFZ informoval o skutočnostiach, ktoré 
odôvodňujú postup podľa čl. 37 ods. 9 stanov SFZ:  



(i) V mesiaci september zomrel Oto Nedveď (člen Komory SFZ pre riešenie 
sporov – zástupca klubov profesionálneho futbalu); a teda jeho funkcia 
člena komory zanikla dňom jeho úmrtia. 

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.” 

Preto na základe uvedeného ustanovenia stanov SFZ prezident SFZ p. Ján Kováčik 
a viceprezident pre profesionálny futbal p. Ivan Kozák navrhli poveriť výkonom funkcie člena 
Komory SFZ pre riešenie sporov JUDr. PhDr. Petra Jurištu. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ poveruje JUDr. PhDr. Petra Jurištu na výkon činnosti člena Komory SFZ pre 
riešenie sporov v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ.  
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 17: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 5. októbra 2021 v Bratislave: 

 

Uznesenie č. 106/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 107/21 VV SFZ: 

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



T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 108/21 VV SFZ: 

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

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 109/21 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutia UEFA Top Executive Programme (TEP) 
konaného dňa 14.9.2021. 

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 110/21 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo Summitu FIFA konanom dňa 30.9.2021. 
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 111/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje 25. február 2022 za termín konania Volebnej Konferencie SFZ 2022 v 
Meste Senec. 
                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 112/21 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh na rozdelenie príspevkov na podporu mládeže z uplatnených nárokov 
solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ v zmysle predloženého návrhu.  

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 113/21 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o audite klubového licenčného systému SFZ. 
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 114/21 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje Spoje FC za nového riadneho člena SFZ.  
                                                                                                                      T: ihneď 




