
Zápisnica č. 01/22 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 19. januára 2022 v Bratislave  

  

Prítomní:   

Ján Kováčik – prezident SFZ 

Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ 

Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné 
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 

Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ 

 Dušan Radolský – zástupca trénerov 

 Tomáš Medveď – zástupca hráčov (pripojený spôsobom online) 

Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov (pripojený spôsobom online) 

 

Ospravedlnený:   nikto 

   

Prizvaní: Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ  

Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

 Jaroslav Rybánsky – poradca pre Legislatívno-právne otázky 

 Mária Berdisová - vedúci oddelenia strategických projektov 

 Lukáš Pitek – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia 

          
Program: 

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Schvaľovanie poverenia pre prezidenta SFZ na uzavretie zmluvy s 

reprezentačným trénerom SR A  



4. Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu 
a výstavbu futbalovej infraštruktúry  

5. Informácia o vzdaní sa funkcie člena Správnej rady Fondu na podporu športu 
Mgr. Márie Berdisovej s účinnosťou od 1.2.2022 a návrh na vymenovanie 
nového člena Správnej rady Fondu na podporu športu 

6. Schvaľovanie návrhu na zmenu konateľa v SFZ Marketing, s.r.o. 
7. Schvaľovanie návrhu zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Slovenským 

futsalom na roky 2022-2024 
8. Informácia o vyhlásení volieb na Volebnej konferencii SFZ, prerokovanie 

doplneného návrhu programu a zloženie pracovných komisií Volebnej 
konferencie SFZ 

9. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2022 
10. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2022 
11. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 
12. Schvaľovanie návrhu na poverenie na výkon činnosti člena VV SFZ v 

zmysle čl. 37 ods. 9 stanov 
13. Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za 

jesennú časť súťažného ročníka 2021/2022 
14. Schvaľovanie návrhu na doplnenie nominačných listín asistentov rozhodcov 

SFZ a Šance pre súťažný ročník 2021-22 
15. Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie prostriedkov UEFA Solidarity 

Payment za súťažný ročník 2020/21  
16. Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ 
17. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
18. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
19. Diskusia 

 
 
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

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

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

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. 133/21 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti reprezentačného družstva SR A za 
predchádzajúci kvalifikačný cyklus. 

2) VV SFZ poveruje prezidenta SFZ a viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu, aby v 
termíne do 31.12.2021 predložili členom VV SFZ návrh na trénera SR A. 

             T: ihneď 

                                                                                                                                   Z: Ján Kováčik 

                                                                                                                                       Karol Belaník 

Úloha splnená: 

Návrh bol predložený ako samostatný bod programu. 

Uznesenie č. 135/21 VV SFZ: 

1)    VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Volebnej konferencie 
SFZ. 

2)    VV SFZ ukladá GS SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK, aby v termíne do 15. januára 
2022 zaslali návrhy na členov pracovných skupín Volebnej konferencie SFZ. 

            T: v texte 

                                                                                                                       Z: Peter Palenčík 

Úloha splnená: 

Návrh na zloženie komisií boli predložené priamo na zasadnutí. 

Všetky ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 

K bodu 3: Schvaľovanie poverenia pre prezidenta SFZ na uzavretie zmluvy s 
reprezentačným trénerom SR A  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval členov o vývoji situácie okolo jedného 
z možných kandidátov na post reprezentačného trénera SR A p. Vladimíra Weissa a jeho 
zmluvný vzťah s klubom ŠK Slovan Bratislava. 

Po rozsiahlej diskusii k tomuto bodu požiadal prezident SFZ o mandát na uzavretie zmluvy na 
jeden rok s trénerom Štefanom Tarkovičom s možnou opciou na predĺženie pri postupe z C 
kategórie Ligy národov do B kategórie. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ udeľuje mandát pre prezidenta SFZ na uzavretie zmluvy s reprezentačným 
trénerom SR „A“ p. Štefanom Tarkovičom. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

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. 
 
Projekt Eurá z Eura: 

SFZ bolo doručených rekordných 557 žiadostí o príspevok na futbalovú infraštruktúru, z toho: 

BFZ – 45 žiadostí 

ZsFZ – 207 žiadostí 

SsFZ – 138 žiadostí 

VsFZ – 167 žiadostí 

Celková hodnota žiadostí bolo vo výške 14 mil. Eur. O pridelení príspevku budú členovia VV 
SFZ rozhodovať na marcovom zasadnutí po odporúčaní a stanovisku odbornej komisie. 

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 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
 
 



K bodu 5: Informácia o vzdaní sa funkcie člena Správnej rady Fondu na podporu športu 
Mgr. Márie Berdisovej s účinnosťou od 1.2.2022 a návrh na vymenovanie nového člena 
Správnej rady Fondu na podporu športu 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
členov VV SFZ informoval, že Mgr. Mária Berdisová sa vzdala funkcie člena Správnej rady 
Fondu na podporu športu v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 310/2019 Z.z. 
o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 
písomným oznámením doručeným predsedovi vlády SR a jej funkcia sa skončí k 31.1.2022. 
 
Vychádzajúc z uvedeného bol predložený návrh na vymenovanie nového zástupcu na výkon 
funkcie člena Správnej rady Fondu na podporu športu za futbal v súlade s ustanovením § 5 ods. 
2 písm. f) zákona.  Nominovaný na pozíciu člena Správnej rady Fondu na podporu športu bol 
JUDr. Lukáša Piteka, PhD.  
 
JUDr. Lukáš Pitek, PhD. pracuje na SFZ od 1.7.2014, pričom do 31.8.2016 pracoval na pozícii 
právnika na legislatívno-právnom oddelení SFZ a od 1.9.2016 pôsobí ako vedúci legislatívno-
právneho oddelenia SFZ. JUDr. Lukáš Pitek, PhD. spĺňa všetky podmienky podľa § 5 ods. 3 
zákona. 
 
V prípade schválenia návrhu na vymenovanie JUDr. Lukáša Piteka, PhD. za nového člena 
Správnej rady Fondu na podporu športu bude rozhodnutie VV SFZ v tejto veci bezodkladne 
doručené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré predloží návrh na 
vymenovanie nového člena Správnej rady Fondu na podporu športu vláde SR.  
  
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o vzdaní sa funkcie člena Správnej rady 
Fondu na podporu športu Mgr. Márie Berdisovej s účinnosťou od 1.2.2022.  

2) VV SFZ schvaľuje návrh na vymenovanie JUDr. Lukáša Piteka, PhD. za nového 
člena Správnej rady Fondu na podporu športu.  

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na zmenu konateľa v SFZ Marketing, s.r.o. 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
členov VV SFZ informoval o predloženom návrhu na zmenu konateľa a o návrhu zmluvy 
o výkone funkcie konateľa.  

Jediný spoločník vykonávajúci v zmysle § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) pôsobnosť valného 
zhromaždenia Spoločnosti rozhodol v zmysle § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka 



v spojitosti s článkom 11 ods. 2 písm. ch) Zakladateľskej listiny Spoločnosti o odvolaní osoby 
Ján Kováčik z funkcie konateľa Spoločnosti, a to s účinnosťou k 31.1.2022, t.j. dňom zániku 
funkcie konateľa je 31. január 2022. 

Zároveň rozhodol v zmysle § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka v spojitosti s článkom 
11 ods. 2 písm. ch) Zakladateľskej listiny Spoločnosti o vymenovaní osoby  Mgr. Mária 
Berdisová do funkcie konateľa Spoločnosti, a to s účinnosťou od 1.2.2022, t.j. dňom vzniku 
funkcie konateľa je 1.február 2022. 
 
V zmysle § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka v spojitosti s článkom 11 ods. 2 písm. 
m) Zakladateľskej listiny Spoločnosti rozhodol o schválení zmluvy o výkone funkcie 
konateľa, ktorej obsah tvorí prílohu tohto rozhodnutia jediného spoločníka a ktorá bude 
uzatvorená v zmysle § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka medzi Spoločnosťou a konateľom Mgr. 
Máriou Berdisovou, a ktorou sa o. i. určuje odmena konateľa za výkon jeho funkcie a spôsob 
jej úhrady. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ, ktorý vykonáva funkciu jediného spoločníka v SFZ Marketing, s.r.o. 
schvaľuje odvolanie osoby Ján Kováčik z funkcie konateľa Spoločnosti, a to 
s účinnosťou k 31.1.2022, t.j. dňom zániku funkcie konateľa je 31. január 2022. 

2) VV SFZ, ktorý vykonáva funkciu jediného spoločníka v SFZ Marketing, s.r.o. 
schvaľuje vymenovanie osoby Mgr. Mária Berdisová do funkcie konateľa 
Spoločnosti, a to s účinnosťou od 1.2.2022, t.j. dňom vzniku funkcie konateľa je 1. 
február 2022. 

3) VV SFZ, ktorý vykonáva funkciu jediného spoločníka v SFZ Marketing, s.r.o. 
schvaľuje zmluvu o výkone funkcie konateľa, ktorá bude uzatvorená v zmysle § 
66 ods. 6 Obchodného zákonníka medzi SFZ Marketing, s.r.o. a konateľom Mgr. 
Máriou Berdisovou, a ktorou sa o. i. určuje odmena konateľa za výkon jeho 
funkcie a spôsob jej úhrady. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 7: Schvaľovanie návrhu zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Slovenským futsalom 
na roky 2022-2024 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
členov VV SFZ informoval o predloženom návrhu zmluvy medzi SFZ a Slovenským futsalom 
na roky 2022-2025. 



Návrh zmluvy bol predmetom rokovania VV Slovenského futsalu dňa 27.12.2021 a jeho 
členovia tento návrh schválili v predkladanej podobe. Návrh zmluvy bol vypracovaný na 
základe  záverov viacerých vzájomných rokovaní a komunikácie predstaviteľov SFZ 
a Slovenského futsalu. 
Predmetom zmluvy je stanovenie pravidiel spolupráce v jednotlivých oblastiach, s využitím 
vzájomnej podpory, partnerov a zdrojov (ľudských, znalostných, organizačno-technických, 
finančných, materiálových), ktorými disponujú SFZ a SF, v prospech rozvoja slovenského 
futsalu na území Slovenskej republiky a na medzinárodnej úrovni FIFA a UEFA. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Slovenským futsalom na roky 
2022-2022. 
 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 8: Informácia o vyhlásení volieb na Volebnej konferencii SFZ, prerokovanie 
doplneného návrhu programu a zloženie pracovných komisií Volebnej konferencie SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o doplnenom návrhu programu Volebnej 
konferencie SFZ, o zložení pracovných komisii konferencie a o vyhlásení volieb. 
 
GS SFZ, prezident ÚLK a predsedovia RFZ navrhli za členov komisií a overovateľov zápisnice 
nasledujúcich zástupcov: 
Mandátová komisia: 
Ján Palenčár (BFZ), Anton Laco (ZsFZ), Marian Petrok (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan 
Vojtek (SFZ), Karol Feranec (ÚLK) 

 
Návrhová komisia:  
Kamil Kyselica (BFZ), František Urban (ZsFZ), Roman Horák (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ), 
Lukáš Pitek (SFZ), Štefan Laurinčík (ÚLK) 
Overovatelia zápisnice: 
Milan Bezák (ÚLK), Ivan Gróf (ZsFZ), Vendelín Novysedlák (VsFZ) 
 
Na Volebnú konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční 25. februára 2022 predkladá GS SFZ tento 
doplnený návrh (zmeny vyznačené boldom) 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. Správa Kontrolóra SFZ za rok 2021 
6. Správa prezidenta o činnosti orgánov a organizačných zložiek SFZ za obdobie rokov 

2018-2022 
7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2022 
8. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2022 
9. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 
10. Schvaľovanie návrhu na poverenie na výkon činnosti člena VV SFZ v zmysle čl. 37 

ods. 9 stanov SFZ 
11. Voľba prezidenta SFZ 
12. Voľba člena VV SFZ - viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné 

vzťahy 
13. Voľba člena VV SFZ - viceprezident SFZ pre profesionálny futbal 
14. Voľba troch členov VV SFZ - členovia za profesionálny futbal 
15. Voľba štyroch členov VV SFZ - členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je 

viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ), 
16. Voľba člena VV SFZ - člena pre legislatívno-právne otázky 
17. Voľba člena VV SFZ - zástupca trénerov 
18. Voľba člena VV SFZ - zástupca hráčov 
19. Voľba člena VV SFZ - zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie 

rozhodcov 
20. Voľba predsedu Disciplinárnej komisie SFZ 
21. Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ 
22. Voľba predsedu Odvolacej komisie SFZ 
23. Voľba podpredsedu Odvolacej komisie SFZ 
24. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania 
25. Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania 
26. Voľba predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania 
27. Voľba podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania 
28. Diskusia 
29. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou 

 
VOLEBNÁ KOMISIA SFZ, 
podľa čl. 46 ods. 3 Stanov SFZ vyhlasuje riadne voľby na: 
- prezidenta SFZ  
- člena VV SFZ - viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy  
- člena VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal 
- troch členov VV SFZ - členovia za profesionálny futbal  
- štyroch členov VV SFZ –  členovia za amatérsky futbal - (BFZ, ZsFZ, SsFZ a VsFZ)  
- člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky  
- člena VV SFZ – zástupca trénerov  
- člena VV SFZ – zástupca hráčov  
- člena VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov 

SFZ 
- predsedu Disciplinárnej komisie SFZ  
- podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ  
- predsedu Odvolacej komisie SFZ  
- podpredsedu Odvolacej komisie SFZ  
- predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania  
- podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania  



- predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania  
- podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania, 
Riadne voľby členov orgánov SFZ sa podľa čl. 40 ods. 5, čl. 42 ods. 3 písm. a), c), čl. 46 ods. 
1, Stanov SFZ uskutočnia v rámci programu volebnej konferencie SFZ,  

v piatok 25. februára 2022 v Senci. 
Podľa čl. 2 ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ ak predpisy SFZ oprávnenie 

navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na 
určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta 
na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej 
sa konajú voľby. 
 Podľa čl. 48 ods. 4 Stanov SFZ pri voľbe štyroch členov výkonného výboru za 
amatérsky futbal musí byť dodržaný regionálny princíp. Pre dodržanie regionálneho princípu 
je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý konferenciou regionálneho zväzu, ktorý má 
vo výkonnom výbore zastupovať. Za každý región bude zvolený jeden člen výkonného 
výboru za amatérsky futbal.  

Podľa čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ, pri voľbe člena výkonného výboru podľa článku 48 
ods. 2 písm. f) (zástupca hráčov) musí byť kandidát navrhnutý :  
a) združením hráčov, ktoré je členom SFZ alebo  
b) najmenej 50 hráčmi, ktorí sú členmi SFZ 

Podľa čl. 48 ods. 7 Stanov SFZ vo výkonnom výbore SFZ nemôžu byť viaceré osoby 
s rovnakou klubovou príslušnosťou. 

Podľa čl. 58 ods. 2 Stanov SFZ za predsedu alebo podpredsedu disciplinárnej 
komisie SFZ musí byť zvolený kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný diplom o 
vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou 
školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie 
najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal 
vzdelanie v rovnakom študijnom odbore. 

Podľa čl. 60 ods. 3. senát odvolacej komisie je zložený z predsedu, podpredsedu a troch 
členov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte 
vysokej školy v SR alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní 
druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej 
právnickej praxe; ak získali vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v 
druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získali vzdelanie v rovnakom študijnom 
odbore. 

Podľa čl. 2 ods. 4 Volebného poriadku SFZ návrh kandidáta musí obsahovať : 
a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý, 
b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta, 
c) kontaktné údaje kandidáta (e-mail, mobil), 
d) označenie navrhovateľa (čitateľne), jeho kontaktné údaje a podpis 

Podľa čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto 
prílohy : 
a) životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti, 
b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho 
člena SFZ, 
c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 
d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou, 
f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého 
pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami, 



g) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny 
záznam z konania konferencie za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti 
priebehu volieb na konferencii. 

Kandidáti na predsedu Disciplinárnej komisie SFZ, podpredsedu Disciplinárnej komisie 
SFZ, predsedu Odvolacej komisie SFZ, podpredsedu Odvolacej komisie SFZ, predsedu 
prvostupňového orgánu licenčného konania, podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného 
konania, predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania a podpredsedu odvolacieho orgánu 
licenčného konania predkladajú k návrhu kandidáta aj vyhlásenie kandidáta o jeho 
nestrannosti a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov a od ich záujmových 
organizácii. Vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku konkrétnym hráčom, trénerom, 
rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov čl. 2 ods. 5 písm. h) Volebného 
poriadku SFZ. 

K návrhu kandidáta na funkciu, kde sa u zvoleného kandidáta vyžaduje vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa a odborná prax, je potrebné priložiť overenú kópiu dokladu o vzdelaní 
kandidáta a doklad o odbornej praxi kandidáta. 

Podľa čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ 
musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej 
sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej 
konferencii. 

Podľa čl. 2 ods. 8 Volebného poriadku SFZ lehota na predloženie návrhov 
kandidátov na vyššie uvedené funkcie členov orgánov SFZ končí: 

 v sobotu 19. februára 2022 o 23:59 hodine. 
Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty na predloženie návrhov. K včas 

podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty na predloženie návrhov doplniť 
prílohy podľa čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ.  
Návrhy kandidátov na vyššie uvedené funkcie členov orgánov SFZ s požadovanými 
prílohami podľa čl. 2 ods. 5 písm. a, b, c, d, e, f, g, h Volebného poriadku SFZ a tam kde to 
predpisy SFZ vyžadujú i s priloženou overenou kópiou dokladu o vzdelaní kandidáta 
a dokladom o odbornej praxi kandidáta, je podľa čl. 2 ods. 6 Volebného poriadku SFZ možné 
doručiť na Slovenský futbalový zväz  
výlučne elektronickou formou : 

na e-mailovú adresu : volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 
2022“. 

Vzory tlačív k podaniu návrhu kandidáta sú k dispozícii na webovom sídle SFZ v sekcii 
„Voľby“. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o vyhlásení volieb na Volebnej konferencii 
SFZ. 

2) VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť doplnený návrh programu 
Volebnej konferencie SFZ. 

3) VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh zloženie pracovných 
komisií Volebnej konferencie SFZ. 
 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 



Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 9: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2022 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o príprave návrhu rozpočtu SFZ na rok 
2022 vypracovaný po predchádzajúcich komunikáciách s jednotlivými úsekmi SFZ. 

 

 
 

 
 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu na rok 2022. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 10: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2022 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 
2022, ktorý bol vypracovaný po predchádzajúcich komunikáciách s jednotlivými úsekmi SFZ. 
Navrhovaný rozpočet  je v porovnaní s rokom 2021 vyšší o približne 160.000€ na strane 
výnosov ako aj na strane nákladov. Výnosy sa zvýšili z dôvodu nových mediálnych 
a reklamných partnerov (Slovenská produkčná „TV JOJ“, SZRT Slovakia s.r.o.“Betring“,...). 
Na strane nákladov počítame zo zvýšením v roku 2022, ktorá bude spôsobená s organizáciou 
ME U19. Návrh rozpočtu zohľadňuje situáciu na Slovensku spojenú s pandémiou COVID 19, 
hlavne čo sa týka výpadku príjmov za vstupenky na zápasy reprezentácie. 
 
Rozpočet SFZM       Výnosy Náklady 
 

 
 



 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ Marketing, 
s.r.o. na rok 2022. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 11: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ p. Lukášovi Pitekovi, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 
nasledovne:  

1. V článku 7 ods. 5 sa číslica “14” nahrádza číslicou “13” a číslica “15” sa nahrádza 
číslicou “14”. 

 
Dôvod: Na základe zmeny príslušných ustanovení upravujúcich doping pri ostatnej novele 
stanov SFZ je nutné zosúladiť predmetné znenie, aby správne odkazovalo na príslušné odseky 
v článku 60 stanov SFZ. 
 

2. V článku 37 ods. 1 sa na konci dopĺňa: 
 
“Veková hranica osôb volených a ustanovených do orgánov SFZ je 70 rokov. Osoba, 
ktorá v čase konania voľby alebo ustanovenia do funkcie dovŕšila vek 70 rokov nemôže 
kandidovať na volenú alebo ustanovenú funkciu v rámci SFZ.” 

 
Dôvod: Na základe žiadosti od UEFA nastaviť vekový limit pre funkcionárov SFZ. V zmysle 
odporúčaní sa navrhuje stanoviť limit 70 rokov. 
 

3. Článok 37 ods. 9 znie: 

“(9) Ak zanikne výkon funkcie predsedu, podpredsedu alebo iného voleného alebo 
ustanoveného člena orgánu SFZ, môže výkonný výbor alebo konferencia na návrh prezidenta 
alebo iného člena výkonného výboru alebo na návrh delegáta konferencie poveriť inú osobu 
výkonom funkcie namiesto dotknutého člena orgánu do najbližšieho zasadnutia orgánu 
oprávneného voliť alebo ustanovovať chýbajúceho člena tohto orgánu, ak predpis SFZ 
neustanovuje inak. Na najbližšom zasadnutí zvolí alebo ustanoví príslušný orgán SFZ 
chýbajúceho člena orgánu SFZ; ak došlo k zániku funkcie člena orgánu SFZ pred uplynutím 
funkčného obdobia, nový člen orgánu sa zvolí alebo ustanoví na zostávajúcu časť funkčného 
obdobia. Ak na tomto zasadnutí nebude zvolený alebo ustanovený chýbajúci člen orgánu SFZ, 
poverená osoba pokračuje vo výkone funkcie až do zvolenia alebo ustanovenia chýbajúceho 



člena orgánu SFZ. Poverenie výkonom funkcie môže trvať najviac dva roky; opakované 
poverenie je možné.” 

 
Dôvod: Absenciou možnosti poverenia v prípade zániku funkcie pri členoch SFZ, ktorí sú do 
funkcie ustanovení, bolo nutné zabezpečiť aj operatívnosť v tomto smere. Aj keď je možné 
ustanoviť osobu iba na VV SFZ, ktorý sa koná pravidelne, v rámci zabezpečenia efektívnosti 
výkonu oprávnení jednotlivých orgánov SFZ sa musí pripustiť aj možnosť dočasného poverenia 
pri ustanovených členoch. 

 
4. V článku 48 ods. 2 sa za písm. g) dopĺňa nové písm. h), ktoré znie: 

“h) jeden člen - zástupca pre marketing a strategické plánovanie.” 

Dôvod: V súvislosti s nastavením marketingových aktivít SFZ a s cieľom zadefinovať nový 
strategický plán v spolupráci s UEFA na nasledujúce obdobie sa navrhuje vytvorenie pozície 
člena VV SFZ, ktorého úlohou by bolo zastrešovať marketingové a strategické aktivity v rámci 
rozhodnutí najvyššieho exekutívneho orgánu SFZ. V súvislosti s tým, že sa zasadnutia VV SFZ 
konajú v zmysle stanov SFZ aspoň raz mesačne, je možno zabezpečiť priamu realizáciu 
marketingových aktivít v rámci SFZ a oblasti strategického plánovania aj v exekutívnej rovine. 
Už v minulosti sa úspešne osvedčilo vytvorenie pozícií v rámci VV SFZ, ktoré zabezpečujú 
realizáciu konkrétnych činností v rámci exekutívy SFZ, a to najmä efektívnym nastavením 
celých prijímacích a schvaľovacích procesov. 
  

5. Za článok 48 ods. 5 sa dopĺňa ods. 6, ktorý znie: 

“(6) Pri obsadení pozícií členov výkonného výboru podľa článku 48 ods. 2 sa vyžaduje, aby 
bol aspoň jeden člen výkonného výboru ženského pohlavia. Ak nie je pri voľbe poslednej 
pozície vo výkonnom výbore aspoň jeden člen výkonného výboru ženského pohlavia, voľba 
sa neuskutoční a volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na neobsadenú 
funkciu a určí termín ich konania. Proces podľa predchádzajúcej vety sa uplatňuje 
primerane aj v prípade postupu podľa čl. 37 ods. 9. " 

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8. 

 Dôvod: UEFA vo svojom reporte v priebehu roku 2021 dôrazne odporučila legislatívne 
nastavenie stanov SFZ za účelom toho, aby bola zabezpečená rodová rovnosť a vytvorenie 
príležitostí aj pre osoby ženského pohlavia. Tento koncept je zo strany UEFA dlhodobo 
iniciovaný s tým, že nevytvorenie náležitého mechanizmu, ktorým sa zabezpečí zlepšenie 
rodovej vyváženosti môže byť zo strany UEFA priamo postihnuté krátením určitých finančných 
plnení poskytovaných národným asociáciám.. V súvislosti s uvedeným navrhujeme, aby bol 
vytvorený v rámci stanov SFZ predpoklad na to, že pri obsadení členov VV SFZ sa vyžaduje, 
aby bol aspoň jeden člen VV SFZ ženského pohlavia. 
   

6. Článok 72a vrátane nadpisu znie: 

 “Článok 72a 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. februára 2022 

(1) Na obsadenie funkcie podľa článku 48 ods. 2 písm. h) možno uplatniť primerane postup 
podľa článku 37 ods. 9.” 



Dôvod: V záujme zabezpečenia riadneho chodu VV SFZ pri predpokladanom zvolení zvyšných 
členov sa navrhuje, aby pri prijatí čl. 48 ods. 2 písm. h) sa použil primerane postup podľa čl. 37 
ods. 9 stanov SFZ - poverenie výkonom funkcie člena VV SFZ až do konania riadnej voľby 
(jún 2022). 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie 
Stanov SFZ. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 12: Schvaľovanie návrhu na poverenie na výkon činnosti člena VV SFZ v zmysle 
čl. 37 ods. 9 stanov 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ p. Lukášovi Pitekovi, ktorý predstavil návrh na poverenie na výkon činnosti 
člena VV SFZ v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov. 

V rámci novelizácie stanov SFZ sa pripravuje aj vytvorenie pozície vo VV SFZ - zástupca pre 
marketing a strategické plánovanie, a to s cieľom nastavenia marketingových aktivít SFZ a 
zadefinovať nový strategický plán v spolupráci s UEFA na nasledujúce obdobie, ktorého 
úlohou by bolo zastrešovať marketingové a strategické aktivity v rámci rozhodnutí najvyššieho 
exekutívneho orgánu SFZ. 

V záujme zabezpečenia riadneho chodu VV SFZ pri predpokladanom zvolení zvyšných členov 
sa zároveň navrhuje, aby pri prijatí čl. 48 ods. 2 písm. h) sa použil primerane postup podľa čl. 
37 ods. 9 stanov SFZ - poverenie výkonom funkcie člena VV SFZ až do konania riadnej voľby 
(jún 2022), a to priamo na konferencii SFZ. 
Na základe uvedeného VV SFZ odporučil delegátom konferencie SFZ, ktorá sa bude konať dňa 
25.02.2022 v Senci schváliť návrh na poverenie na výkon činnosti člena VV SFZ - zástupca 
pre marketing a strategické plánovanie pre Mgr. Máriu Berdisovú, a to po schválení návrhu 
na zmenu a doplnenie stanov SFZ. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na poverenie na výkon 
činnosti člena VV SFZ v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov pre Mgr. Máriu Berdisovú až do 
konania riadnej voľby. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 13: Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za 
jesennú časť súťažného ročníka 2021/2022 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov SFZ 
p. Mariánovi Ružbarskému, ktorý informoval, že Komisia rozhodcov Slovenského futbalového 
zväzu na svojom hodnotiacom zasadnutí dňa 23.12.2021 v Rajeckých Tepliciach vyhodnotila 
výkony rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ za jesennú časť súťažného 
ročníka 2021/2022.  
 
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). 
 
NOMINAČNÉ LISTINY SFZ 2021/2022: 
Zoznam rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2022 (38): 
Batiz Tomáš, Benedik Boris, Čiernik Michal, Dohál Martin (FIFA), Dzivjak Lukáš, 
Gemzický Erik, Glova Filip (FIFA), Greško Pavol, Herdel Martin, Holas Miroslav, Choreň 
Matej, Chromý Andrej, Ihring Anton, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kišš Bálint, Kolofík 
Tomáš, Kráľovič Peter (FIFA), Kružliak Ivan (FIFA), Libiak Maroš, Malárik Filip, Mano 
Dávid, Marhefka Boris, Marsal Tomáš, Mastiš Marek, Micheľ Kristián, Očenáš Michal 
(FIFA), Ochotnický Pavel, Papuča Patrik, Parilák Boris, Prešinský Ladislav, Ruc Marián, 
Sedlák Dušan, Smolák Michal, Somoláni Adam, Sučka Jaroslav, Valent Igor, Ziemba Peter 
 
Zoznamy asistentov rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2022 (42) 
Ádám Gabriel, Bednár Peter (FIFA), Bobko Dávid, Borsányi Martin, Budáč Michal, Čajka 
Peter, Ferenc František (FIFA), Halíček Juraj, Hancko Branislav (FIFA), Hrebeňár Matej, 
Hrenák Anton, Hrmo Andrej, Jánošík Pavel, Jekkel Adam (FIFA), Juhos Ákos, Kmec Patrik, 
Košecký Jakub, Kuba Rastislav, Lalo Miloš, Lauer Lukáš, Mihalík Peter, Perát Anton, 
Poláček Daniel (FIFA), Poracký  
 
Roman, Poruban Denis, Pozor Ján (FIFA), Ralbovský Tomáš, Roszbeck Mário, Sluk Michal, 
Straka Tomáš (FIFA), Súkeníková Mária, Špivák Martin, Štofik Dušan, Štrbo Milan (FIFA), 
Tokoš Peter, Túma Tomáš, Vass Simeon, Vitko Martin, Vorel Tomáš (FIFA), Weiss Erik 
(FIFA), Zemko Matej, Železňák Michal 
 
Zoznam rozhodkýň SFZ pre jarnú časť 2022 (24): 
Alezárová Ivana, Bočková Miriama, Brutvanová Timea, Durmis Natália, Gašparíková 
Mária, Gešová Vanesa, Hlaváčová Dominika, Kováčová Zuzana, Kožárová Linda, Krčová 
Mária, Kunzová Petra, Lackovičová Katarína, Marušinová Mária, Obertová Miroslava, 
Orlíková Marianna, Pavlačková Lenka, Pavlendová Zuzana, Singlárová Kristína, Sudorová 
Júlia, Súkeníková Mária, Valentová Zuzana, Vargová Alexandra, Vicenová Dominika  
 



Výkonnostné skupiny budú definitívne uzatvorené po uskutočnení zimných doškoľovacích 
seminárov rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ konaných v januári a februári 2022. 
 
PROFESIONALIZÁCIA ROZHODCOV SFZ (ProR): 
KR pravidelne analyzovala činnosť ProR na svojich stretnutiach. Vzhľadom na situáciu 
ohľadne COVID-19 sme obmedzili vzájomné stretávanie, aby sme minimalizovali riziko 
nákazy aj vzhľadom k tomu, že ProR na listine FIFA boli v roku 2021 vyťažení povinnosťami 
v súťažiach UEFA.  
 
PROJEKT ŠANCA: 
Projekt Šanca bol taktiež výrazne ovplyvnený proti epidemiologickými opatreniami v SR. Boli 
zrušené spoločné aktivity, spoločná komunikácia sa obmedzila na app Teams. Veríme, že sa 
v jarnej časti 2022 zlepší zdravotná situácia v SR a budú sa môcť uskutočniť pravidelné 
prezenčné stretnutia. 
 
Zoznamy rozhodcov a asistentov rozhodcov projektu Šanca SFZ pre jarnú časť 2022 (31): 
Rozhodcovia (12):  
BFZ:   David Bláha, Martin Ďurčo, Róbert Henček  
ZsFZ: Denis Janček, Miriama Bočková, Tadeáš Vaňo 
SsFZ: Miloš Foltán, Michal Gregorec, Tomáš Plavecký 
VsFZ: Radoslav Bobko, Peter Gabštur, Dávid Gorel 
 
Asistenti rozhodcov  (19):  
BFZ:      Radovan Hudy, Milan Kardelis, Peter Štepanovský, Lukáš Tománek, Štefan 

Tramita 
ZsFZ:    Gabriel Cabaj, Michal Haring, Ján Lenický, Róbert Šandrik 
SsFZ:    Tomáš Burger, Matúš Dobrík, Dávid Hrobárik, Jozef Mosor, Ján Šága 
VsFZ:    Dávid Béreš, Dávid Capík, Marek Cisko, Jozef Maliňák, Tobiáš Pacák 
 
ŠKOLSKÝ A METODICKÝ ÚSEK 
Školský a metodický úsek KR SFZ v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 postupoval v 
zmysle doporučení FIFA a UEFA, podľa Konvencie UEFA a pokynov VV SFZ. Riadil, 
organizoval a zabezpečoval prípravu R, AR a PR SFZ po teoretickej a odbornej stránke, aj keď 
boli tieto činnosti vo veľkej miere ovplyvnené situáciou ohľadom COVID-19. Spolupracoval s 
jednotlivými oblastnými a regionálnymi KR, ako i profesionálnymi rozhodcami zvlášť pri 
zabezpečovaní metodických materiálov, odborných prednášok a organizovaní odborných 
seminárov. Zabezpečoval a koordinoval v spolupráci s členom KR Fašungom jednotnosť 
výkladu PF na všetkých úrovniach. Poskytoval všetky najnovšie dostupné metodické materiály 
získané od UEFA a FIFA. 
Ďalšou dôležitou úlohou metodického úseku bolo postupovať podľa pokynov vyplývajúcich z 
Konvencie UEFA, venovať sa vo väčšej miere projektu Talent, práci mentorov, resp. pripraviť 
plán pre udržanie a nábor nových rozhodcov. Za plnenie týchto úloh bol zodpovedný manažér 
Konvencie Medveď. 
 
Podpora talentovaných rozhodcov: 
Komisia rozhodcov kontinuálne pracuje na generačnej výmene. Pokračuje v úspešnom projekte 
Talent & Mentor SFZ a rozšírila projekt Šanca.  
  
 
 



ÚSEK POZOROVATEĽOV ROZHODCOV (PR) 
Prvoradým cieľom práce úseku PR bolo zvládnutie priebehu jesennej časti 2021 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.  
 
Zoznamy pozorovateľov rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2022 (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, Kakaščík 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 
 
Na medzinárodných listinách pozorovateľov rozhodcov UEFA v roku 2021 pôsobili: 
Fašung, Gádoši, Medveď, Ružbarský a Migaľová 
 
VÝKONNOSTNÉ SKUPINY POZOROVATEĽOV ROZHODCOV PRE JAR 2022 (38): 
TOP skupina pozorovateľov rozhodcov (18) 
Balko, Brendza, Hracho, Fašung, Gádoši, Jakubec, Jančovič, Medveď, Richtárik, 
Ružbarský, Samotný, Sekereš, Sluk, Suchý, Špila, Špivák, Udvardy, Zábranský 
 
II. skupina pozorovateľov rozhodcov (20): 
Bacsa, Benko, Cuninka, Hlebaško, Hodoško, Chmura, Kakaščik, Kopča, Kováč, Likavský, 
Makový, Migaľová, Minarčík, Mókoš, Pastorek, Straka, Šipoš, Vais, Vaňo, Vician 
 
Zaradenie PR do výkonnostných skupín pre jar 2022 bude definitívne uzatvorené po 
uskutočnení zimných doškoľovacích seminárov PR SFZ konaných v januári a februári 2022. 
 
ROZHODCOVIA A ROZHODKYNE FIFA – ROK 2021  
Súčasťou komplexného hodnotenia je ich pozitívna akceptácia v zahraničí, čo sa odzrkadľuje 
aj v počte ich nominácií od UEFA/FIFA, ako aj ponukami na rozhodovanie prípravných 
medzištátnych stretnutí od jednotlivých národných asociácií. 

Za celý rok 2021 sa uskutočnilo 47 výjazdov naších rozhodcov do zahraničia, väčšinovo 
s pozitívnymi hodnoteniami pozorovateľov rozhodcov. Tieto výsledky svedčia o tom, že sa 
s rozhodcami na úrovni SFZ pracuje v súlade s požadovanou líniou, odbornosťou, najnovšími 
poznatkami a metódami, ktoré presadzujú riadiace štruktúry UEFA/FIFA v súčasnosti. 

Na medzinárodných listinách FIFA v roku 2021 pôsobili: 
Rozhodcovia: Glova, Kružliak, Kráľovič, Očenáš 
Asistenti rozhodcov: Bednár, Ferenc, Hancko, Kováč, Poláček, Pozor, Somoláni T., Štrbo, 
Vorel, Weiss E. 
Rozhodkyne: Matulová (po vydaji Bočková), Pavlíková, Valentová 
Asistentky rozhodkýň: Alezárová, Obertová, Pavlačková, Súkeníková 
 
 
 



PROJEKT VAR: 
V priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 sa pokračovalo s používaním systému 
VAR v stretnutiach Fortuna ligy v dohodnutom režime, to znamená počas dvoch stretnutí 
v rámci jedného kola uvedenej súťaže (v celkovom počte 38 stretnutí). 
 
Vo funkcii VAR pôsobili nasledovní rozhodcovia: E. Gemzický (4 stretnutia), F. Glova (2), P. 
Kráľovič (6),  I. Kružliak (4),  B. Marhefka (7), M. Očenáš (8 + 1x ako AVAR),  M. Smolák 
(4 + 1x ako AVAR), P.Ziemba (3) v spolupráci so  svojimi asistentami vo funkcii AVAR: P. 
Bednár (4), F. Ferenc (5), B. Hancko (9),  A. Jekkel (7),  J. Pozor (4), M. Štrbo (3),  T. 
Vorel (4), T. Somoláni (0), ktorí boli doteraz certifikovaní pre výkon tejto funkcie cez 
platformu FIFA VAR IAAP. 
 
VAR projektový tím pod vedením V. Medveďa a za plného využitia lektora VAR školení T. 
Mókoša napriek značne obmedzujúcemu vplyvu pandemickej situácie v súvislosti s ochorením 
COVID-19 pokračoval v školiacich aktivitách v rámci projektu VAR a to ako formou 
„online“ sledovania stretnutí (stretnutia Reg. Turnaja U15, MGP Košice / 16.-18.august 2021 
a Reg. Turnaja U14, NTC Senec / 22. september 2021), tak aj formou tréningu s využitím 
simulovaných situácií (tréning U17, NTC Senec / 18. október 2021) pre ďalších frekventantov 
kurzu ohľadom používania systému VAR (rozhodcovia pre funkciu VAR: M. Dohál, B. Kišš, 
P. Ochotnický, M. Ruc, D. Sedlák, A. Somoláni / asistenti rozhodcov pre funkciu AVAR: D. 
Poláček, T. Perát, M. Roszbeck, M. Vitko, E. Weiss), s ktorými sa ráta pre rozhodovanie 
stretnutí s pomocou systému VAR v nasledujúcom období. 
 
UEFA KONVENCIA ROZHODCOVSTVA v rámci SFZ  
(prehľad o činnosti v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022) 
 
Na základe poskytnutej finančnej podpory z prostriedkov UEFA Konvencie rozhodcovstva pre 
rok 2021 boli v priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 podporované aktivity v 
súlade s aktuálnym obsahom základného dokumentu UEFA Konvencie rozhodcovstva a to 
v nasledovných hlavných oblastiach: 
 
1.) Podpora vzdelávania pre zvyšovanie úrovne kvality elitných rozhodcov, asistentov 
rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ:  
V tejto oblasti vzdelávania rozhodcov a ich asistentov sa okrem štandardného procesu SFZ 
formou predsezónnych seminárov opätovne využila aj forma tzv. tréningového kempu pre 
rozšírenú  skupinu TOP R a AR, kedy sa v dvoch termínoch v Septembri (2.-5.9.2021) a 
Októbri (7.-10.10.2021) konali dva semináre za účasti vybraných R a AR, celkovo 25+20 
frekventantov, ktorí využili možnosti vysokohorských podmienok pre tréningy na HP s umelou 
trávou v areáli NTC Poprad v Tatranskej Lomnici a aj konferenčné priestory pre teoretické 
školenia spolu so zabezpečeným hotelovým ubytovaním v Starej Lesnej (hotel Horizont/Hills). 

 
V rámci programu bola pre túto skupinu R a AR zabezpečená príprava hlavne v oblasti fyzickej 
prípravy (špecializované tréningové aktivity, preventívne fyzioterapeutické screeningy, 
regeneračné cvičenia, …), ale nechýbali ani prednášky so zameraním na aktuálnu interpretáciu 
a aplikáciu Pravidiel futbalu. Frekventanti využili taktiež aj možnosť kvalitnej regenerácie 
v horskom prostredí a wellness zariadeniach v rámci hotelového typu ubytovania. Celkový 
program kempu bol zabezpečený pod vedením lektorov fyzickej a teoretickej prípravy 
(M.Krčmár, J.Pecho a V.Medveď). 

 
V priebehu jesennej časti súťažného ročníka boli taktiež usporiadané aj dva semináre 



prezenčnou formou ich konania pre pozorovateľov rozhodcov SFZ (10.9.2021 v Trnave a 
24.9.2021 v Starej Lesnej) a to pre celkove pre 32 frekventantov so štandardným programom 
(videotest a teor. test z PF, rozbor video situácií v rámci prednášky o aktuálnom trende 
interpretácie a uplatňovania PF so zameraním na správne využívanie možnosti intervencie 
systému VAR, kvalitatívne vyhodnotenie obsahu správ PR). Semináre pod odborným 
lektorským vedením (J. Fašung, V. Medveď a T. Jančovič) boli zamerané hlavne na 
aktualizovanie a vylepšenie uplatnenia znalostí PF pre zvýšenie kvality a efektivity práce 
pozorovateľov rozhodcov s R a AR, ktorí sú delegovaní na súťažné stretnutia prostredníctvom 
KR SFZ. 

 
Pred začiatkom jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 sa v rámci zlepšenia technických 
podmienok pre rozhodovanie súťažných stretnutí Fortuna ligy zakúpili 2 ks nového typu 
komunikačných zariadení značky VOKKERO (typ „Elite“) s možnosťou priameho záznamu 
audio komunikácie medzi R, AR a NR. Taktiež sa pokračovalo aj v delegovaní R - AR pre 
vykonávanie funkcií VAR – AVAR, ktorí boli vyberaní z doteraz 8 FIFA certifikovaných 
dvojíc pre možnosť používania systému VAR v rámci vybraných TV stretnutí Fortuna ligy. 
 
2.)  Zvyšovanie úrovne kvality celkového vzdelávania R a AR :  
V priebehu jesennej časti roku 2021 boli pre rozhodcovskú komunitu (R-AR-PR SFZ, R-AR 
projektu „Šanca“, lektori vzdelávania R licencie typu „A“ a „P“) poskytnuté štandardné 
školiace materiály z úrovne UEFA (video situácie s rozborom herných situácií a s 
rozhodnutiami KR UEFA v súlade s aktuálnym výkladom PF: verzia „UEFA 2021-2“ a „UEFA 
EURO 2020“). 
Pre podporu zvyšovania úrovne znalosti PF sa využila aj forma zverejnenia ich aktuálneho 
znenia       a výkladu na  web stránke SFZ v sekcii Legislatíva  
(link: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-
futbalu-2021-22_slovenska-verzia.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 značne redukovanej a hlavne pozmenenej forme, keď pre vzdelávacie aktivity v tejto oblasti 
využila hlavne formu tzv. „online“ seminára, ktorý sa konal 4. decembra 2021 za „účasti“ 19 
frekventantov a za vedenia členov KR SFZ (M. Ružbarský, M. Jaška), kde hlavnou časťou 
seminára bola teoretická príprava s rozborom videoklipov v súlade s aktuálnym výkladom 
vybratých  oblastí PF (lektor J. Fašung) spolu s vyhodnotením dát fyzickej prípravy R-AR a 
jej plánu pre budúce obdobie (lektor M. Krčmár). 
 
V projekte Talent & Mentor SFZ sú pre súťažný ročník 2021/2022 aktuálne zaradení 
nasledujúci R-AR a ich Mentori: 
 
Rozhodcovia (11): Batiz, Benedik, Dzivjak, Greško, Herdel, Holas, Choreň, Kolofík, Mano, 
Sučka, Valent. 
Asistenti rozhodcov (9): Bobko D., Hrebeňár, Hrenák, Kuba, Lauer, Poruban, Tokoš, 
Tůma, Železňák. 
Mentori (11): Benko, Chmura, Jančovič, Jaška, Medveď, Samotný, Sekereš, Sluk, Špivák, 
Udvardy, Vais. 
 
 



4.)  Nábor a udržanie rozhodcov:  
Aktivity v oblasti náboru a udržania rozhodcov pre rozhodovanie futbalu pokračovali 
prostredníctvom úvodných školení v rámci jednotlivých ObFZ a to aj s prípadnými následnými 
kurzami pre týchto nových rozhodcov (od 1.7.2021 bolo do SW aplikácie ISSF celkovo 
zaregistrovaných 159 nových rozhodcov). Ich vyškolenie bolo zabezpečené hlavne členmi 
jednotlivých KR ObFZ zodpovednými za vzdelávanie rozhodcov v úzkej spolupráci s 
certifikovanými lektormi SFZ.  
V priebehu jesennej časti súť. ročníka 2021/2022 boli pre zabezpečenie podpory aktivít náboru 
a udržania nových rozhodcov naďalej distribuované tzv. štartovacie balíčky výstroja rozhodcov 
(značky „ATAK“), ktoré sú zasielané na základe požiadavky jednotlivým ObFZ (Bratislava-
mesto, Humenné, Senica, Trebišov, Veľký Krtíš) a to na základe nimi nahláseného počtu kusov 
a jednotlivých veľkostí pre „novovyškolených“ rozhodcov. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR 
SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2021/2022. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na doplnenie nominačných listín asistentov rozhodcov 
SFZ a Šance pre súťažný ročník 2021-22 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov 
SFZ p. Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil návrh na doplnenie nominačných listín 
asistentov rozhodcov SFZ a Šance pre súťažný ročník 2021-22 nasledovne: 

1) Komisia rozhodcov SFZ predložila návrh schválený VV BFZ na doplňujúce zaradenie 
Tomáša Ralbovského a Miloša Lala na nominačnú listinu asistentov rozhodcov 
SFZ pre súťažný ročník 2021/2022. Na nominačnej listine nahradia Tomáša 
Somolániho a Mariána Jankoviča, ktorí ukončili aktívnu rozhodcovskú činnosť ku 
koncu jesennej časti 2021. 

2) Komisia rozhodcov SFZ predložila návrh schválený VV BFZ na doplňujúce zaradenie 
Petra Štepanovského a Štefana Tramitu na nominačnú listinu asistentov 
rozhodcov projektu Šanca pre súťažný ročník 2021/2022. Na nominačnej listine 
nahradia Tomáša Ralbovského a Miloša Lala, ktorí sú navrhnutí na nominačnú listinu 
asistentov rozhodcov SFZ. 

3) Komisia rozhodcov SFZ predložila návrh schválený VV ZsFZ na doplňujúce zaradenie 
Ákosa Juhosa na nominačnú listinu asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 
2021/2022. Na nominačnej listine nahradí Mareka Gala, ktorý ukončil aktívnu 
rozhodcovskú činnosť ku koncu jesennej časti 2021. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie nominačných listín asistentov rozhodcov SFZ a 
Šance pre súťažný ročník 2021-22. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie prostriedkov UEFA Solidarity 
Payment za súťažný ročník 2020/21  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo prezidentovi ÚLK p. Ivanovi 
Kozákovi, ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na prerozdelenie prostriedkov UEFA 
Solidarity Payment za súťažný ročník 2020/21, ktorý bol odporučený Prezídiom ÚLK.  

 



 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na prerozdelenie prostriedkov UEFA Solidarity Payment za 
súťažný ročník 2020/21. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

 

 

 



K bodu 16: 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 o doručených návrhoch na prijatie nových 
riadnych členov SFZ. 
 
Podľa čl. 51, odsek 2, písm. g) stanov SFZ výkonný výbor rozhoduje o prijatí nových riadnych 
členov po predložení všetkých podkladov podľa čl. 27, ods. 4 Stanov SFZ.  
 
SFZ bola doručená písomná žiadosť nasledovných subjektov:  
 
Obecný futbalový klub Vyšná Myšľa (občianske združenie, Obl.FZ Košice - okolie) 
ARC Sport Hviezdoslavov (občianske združenie, Obl.FZ Dunajská Streda) 
LATUS /Nitra/ (občianske združenie, Obl.FZ Nitra) 
 
Preskúmaním kompletnosti dokladov sa zaoberalo Legislatívno-právne oddelenie a Matrika 
SFZ. Oba útvary konštatujú, že žiadosti vyššie uvedených futbalových klubov 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 Obecný futbalový klub Vyšná Myšľa, ARC Sport Hviezdoslavov a 
LATUS /Nitra/ za nových riadnych členov SFZ. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 17: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi zasadnutiami 
VV SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV 
SFZ sa uskutočnilo jedno hlasovania per rollam, a to konkrétne hlasovanie  č. 11/21 vo 
veci “Schvaľovanie dočasného poverenia na výkon predsedu Komisie delegátov SFZ v 
zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ”. 
 
Z dôvodu tragickej udalosti, smrti predsedu komisie p. Františka Košičára bol predložený návrh 
na dočasné poverenie na výkon predsedu Komisie delegátov SFZ v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov 
SFZ pre p. Jaroslava Švarca. 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 17. decembra 2021 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 



Schvaľujem dočasného poverenie na výkon predsedu Komisie delegátov SFZ v zmysle čl. 
37 ods. 9 stanov SFZ, 
alebo 
Neschvaľujem dočasného poverenie na výkon predsedu Komisie delegátov SFZ v zmysle 
čl. 37 ods. 9 stanov SFZ, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania dočasného poverenie na výkon predsedu 
Komisie delegátov SFZ v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ. 
     
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 medzi riadnymi 
zasadnutiami VV SFZ. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 18: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o doručených návrhoch na udelenie 
odznakov SFZ pre funkcionárov a činovníkov, ktorí sa v tomto roku dožívajú životných jubileí, 
za ich zásluhy v slovenskom futbale. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ p. Jurajovi 
Jánošíkovi. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ p. Štefanovi 
Vaľkovi a p. Jaroslavovi Suchoňovi. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 19: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

 
 Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 19. januára 2022 v Bratislave: 
 

Uznesenie č. 01/22 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 02/22 VV SFZ: 

VV SFZ udeľuje mandát pre prezidenta SFZ na uzavretie zmluvy s reprezentačným trénerom 
SR „A“ p. Štefanom Tarkovičom. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 03/22 VV SFZ: 

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

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Ján Kováčik 

Uznesenie č. 04/22 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o vzdaní sa funkcie člena Správnej rady Fondu 
na podporu športu Mgr. Márie Berdisovej s účinnosťou od 1.2.2022.  

2) VV SFZ schvaľuje návrh na vymenovanie JUDr. Lukáša Piteka, PhD. za nového 
člena Správnej rady Fondu na podporu športu. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 05/22 VV SFZ: 

1) VV SFZ, ktorý vykonáva funkciu jediného spoločníka v SFZ Marketing, s.r.o. 
schvaľuje odvolanie osoby Ján Kováčik z funkcie konateľa Spoločnosti, a to 
s účinnosťou k 31.1.2022, t.j. dňom zániku funkcie konateľa je 31. január 2022. 



2) VV SFZ, ktorý vykonáva funkciu jediného spoločníka v SFZ Marketing, s.r.o. 
schvaľuje vymenovanie osoby Mgr. Mária Berdisová do funkcie konateľa Spoločnosti, 
a to s účinnosťou od 1.2.2022, t.j. dňom vzniku funkcie konateľa je 1. február 2022. 

3) VV SFZ, ktorý vykonáva funkciu jediného spoločníka v SFZ Marketing, s.r.o. 
schvaľuje zmluvu o výkone funkcie konateľa, ktorá bude uzatvorená v zmysle § 66 ods. 
6 Obchodného zákonníka medzi SFZ Marketing, s.r.o. a konateľom Mgr. Máriou 
Berdisovou, a ktorou sa o. i. určuje odmena konateľa za výkon jeho funkcie a spôsob 
jej úhrady. 

            T: v texte 

                                                                                                                      Z: Ján Kováčik 

Uznesenie č. 06/22 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Slovenským futsalom na roky 
2022-2024. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 07/22 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o vyhlásení volieb na Volebnej konferencii SFZ. 
2) VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť doplnený návrh programu Volebnej 

konferencie SFZ. 
3) VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh zloženie pracovných komisií 

Volebnej konferencie SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 08/22 VV SFZ:  

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ na rok 2022. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 09/22 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. 
na rok 2022.  

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

 

Uznesenie č. 10/22 VV SFZ:  

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov 
SFZ. 



                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 11/22 VV SFZ:  

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na poverenie na výkon činnosti 
člena VV SFZ v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov pre Mgr. Máriu Berdisovú až do konania riadnej 
voľby. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 12/22 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ 
za jesennú časť súťažného ročníka 2021/2022. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 13/22 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie nominačných listín asistentov rozhodcov SFZ a Šance 
pre súťažný ročník 2021-22. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 14/22 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na prerozdelenie prostriedkov UEFA Solidarity Payment za súťažný 
ročník 2020/21. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 15/22 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje Obecný futbalový klub Vyšná Myšľa, ARC Sport Hviezdoslavov a LATUS 
/Nitra/ za nových riadnych členov SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 16/22 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi 
zasadnutiami VV SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 




