
Zápisnica č. 02/22 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 1. februára 2022 v Starej Lesnej  

  

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  

Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov  

 

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 (online) 

Program: 

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Informácia zo stretnutia UEFA Top Executive Programme (TEP)  
4. Správa Kontrolóra SFZ vo veci priebehu volieb ObFZ Humenné 
5. Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu 

a výstavbu futbalovej infraštruktúry 



6. Schvaľovanie návrhu zmluvy o spolupráci medzi SFZ a RFZ na roky 2022-
2024 

7. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ  
8. Informácia o voľbe a ustanovovaní do funkcií, ktoré spadajú do pôsobnosti 

výkonného výboru SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. o), q) a r) stanov SFZ 
9. Prerokovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 

69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

10. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice SFZ o právno-
organizačných zmenách v kluboch 

11. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov 
SFZ  

12. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice SFZ o odbornej 
príprave a spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov a lektorov 
vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti 

13. Schvaľovanie návrhu Termínovej listiny mládeže SR – jar 2022  
14. Schvaľovanie návrhu na zloženie realizačných tímov reprezentačných 

výberov mládeže SR – jar 2022 
15. Správa o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného 

ročníka 2021/22 
16. Informácia o vekovej štruktúre držiteľov UEFA PRO licencie  
17. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
18. 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 

Všetky úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 

K bodu 3: Informácia zo stretnutia UEFA Top Executive Programme (TEP)  



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
členov VV SFZ informoval, že dňa 31.1.2022 sa v sídle UEFA konalo tradičné stretnutie Top 
Executive Programme, ktorých závery zhodnotil do nasledovných bodov: 
  

1. Súťaže národných tímov 
Muži – zhoda o hľadaní možnosti rozvoja súťaží 

• Nations league – možnosť zahrnúť do projektu aj tímy z CONMEBOL – od 
určitého stupňa súťaže 

• Hľadať možnosti reštrukturalizácie súťaží 
        Ženy  - potreba nájsť lepší formát medzi kvalifikáciou a WEURO 
  
Ďalšie kroky – vytvorenie pracovných skupín z cieľom navrhnutia odporúčaní na zmeny pre 
UEFA VV – máj 2022 
  

2. FIFA stanovy 
• Normalizačná komisia FIFA, ktorú FIFA posiela do krajín, kde vláda veľmi 

zasahuje do futbalu, má podľa súčasných stanov právo hlasovať na Kongrese 
FIFA. Keďže sú to ľudia platení nominovaní FIFA, je to stav, ktorý UEFA 
namieta a Dánsky FZ poslal na FIFA žiadosť o zmenu článku stanov, ktorú 
podporil aj SFZ. 

  
3. Návrh FIFA na dvojročný cyklus MS 

• UEFA poskytla dôkladnú analýzu dopadov tohto návrhu na všetky súťaže UEFA, 
vrátane finančných strát 

• Prezentácia bola zaslaná členom VV 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 4: Správa Kontrolóra SFZ vo veci priebehu volieb ObFZ Humenné 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo Kontrolórovi SFZ p. Štefanovi 
Vaľkovi, ktorý členov VV SFZ informoval, že na základe poverenia prezidenta SFZ sa v dňoch 
29.12.2021, 04.01.2022 a 11.01.2022 zúčastnil Volebnej konferencie ObFZ Humenné, kde 
vykonal dozor nad riadnym priebehom volieb, vrátane sčítavania hlasov.  

 



O priebehu Volebnej konferencie ObFZ Humenné podal nasledovnú správu : 

1.Volebná konferencia sa uskutočnila dňa 29.12.2021 v priestoroch ObFZ Humenné 

Celý priebeh volebnej konferencie bol pripravovaný :  

• volebnou komisiou ObFZ Humenné v zložení : Štefan Styrančák – predseda, 
členovia Vladislav Kvaska (podpredseda), Pavel Lukačik, Ladislav Džatko, Ondrej 
Olexík - ktorá bola riadne zvolená na zasadnutí riadnej konferencie per rollam, ktorá sa 
konala v dňoch 30.11-2.12.2021 

• mandátovou komisiou v zložení : Pavol Dzido – predseda, členovia - Viliam 
Weiss, Pavol Basoš , ktorí boli taktiež zvolení na zasadnutí riadnej konferencie per 
rollam, ktorá sa konala v dňoch 30.11-2.12.2021. 

Dňa 28.12.2021 Kontrolór SFZ obdržal mailovou poštou od p. Štefana Styrančáka – predsedu 
volebnej komisie neúplný aktuálny zoznam delegátov konferencie, ktorí sa mali zúčastniť aktu 
volieb. Po vykonaní kontroly zistil, že niektorí navrhovaní delegáti sa nemôžu zúčastniť volieb, 
nakoľko by porušili platné stanovy ObFZ Humenné čl. 31, odst.3, kde je uvedené : 

• členovia orgánov ObFZ volení konferenciou nemôžu byť počas trvania ich 
mandátu zvolení alebo inak ustanovení za delegátov na konferenciu . 

Dňa 29.12.2021 o 09,00 hod. Kontrolór SFZ opäť obdržal mailovou poštou od p. Štefana 
Styrančáka – predsedu volebnej komisie už skoro úplný /chýbali 3 mená z 36/ aktuálny zoznam 
delegátov. Po vykonaní následnej kontrolnej činnosti skonštatoval, že všetci nahlásení delegáti 
spĺňajú podmienky ich osobnej účasti na voľbách do orgánov ObFZ Humenné. 

Sekretár ObFZ p. Mochnacký Ladislav následne ku každému menu a priezvisku doplnil 
registračné číslo podľa ISSF . 

1. Dňa 29.12.2022 v čase od 14,30 – 17,30 hod. sa uskutočnil akt volieb do 
orgánov ObFZ Humenné. Celkom bolo vydaných a opečiatkovaných pečiatkou ObFZ 
HN a pečiatkou Kontrolóra SFZ : 

• 36 obálok formátu A5 
• 36 volebných lístkov na funkciu – predseda ObFZ 
• 36 volebných lístkov na funkciu – člen VV ObFZ 
• 36 volebných lístkov na funkciu – člen konferencie ObFZ 
• 36 volebných lístkov na funkciu – predseda DK 
• 36 volebných lístkov na funkciu – predseda RK 
• 36 volebných lístkov na funkciu – predseda OK 
• 36 volebných lístkov na funkciu – člen riadnej konferencie VsFZ za ObFZ HN 

Na základe správy predsedu mandátovej komisie p. Pavla Dzida bola prijatá informácia, že 
účasť na volebnej konferencii je 100%-tná. Na konferencii sa zúčastnilo 36 delegátov čo je 
100%.  

Zo schválenej mandátovej komisie nebol na voľbách prítomný člen komisie Viliam Weiss. 



Predseda volebnej komisie p.Štefan Styrančák oznámil, že všetci delegáti si prevzali volebné 
lístky a uplatnili si svoje volebné právo vo volebnej miestnosti, kde im bolo umožnené vyplniť 
hlasovacie lístky a následne hodiť obálku do uzamknutej urny. Následne ma informoval, že 
dvaja členovia volebnej komisie / p.Lukačík, p.Olexik / sa vzdali svojho mandátu a že 
v priebehu volieb nebudú vykonávať činnosti vo volebnej komisii. Volebnú komisiu budú 
tvoriť zvolení predseda a dvaja členovia. 

Následne celá volebná komisia v mojej spoločnosti pristúpila k sčítavaniu hlasov. 

Delegáti konferencie ObFZ odovzdali celkom : 

• 36 obálok formátu A5 
• 36 volebných lístkov na funkciu – predseda ObFZ 
• 36 volebných lístkov na funkciu – člen VV ObFZ 
• 36 volebných lístkov na funkciu – člen konferencie ObFZ 
• 36 volebných lístkov na funkciu – predseda DK 
• 36 volebných lístkov na funkciu – predseda RK 
• 36 volebných lístkov na funkciu – predseda OK 
• 36 volebných lístkov na funkciu – člen riadnej konferencie VsFZ za ObFZ HN 

Vo voľbách boli zvolení : 

• predseda ObFZ Humenné 
o 4 členovia VV ObFZ Humenné – je potrebné 2.kolo a zvoliť ešte dvoch členov 

VV 
• 12 členov konferencie ObFZ 
• predseda DK ObFZ Humenné – je potrebné 2.kolo a zvoliť predsedu DK 
• predseda RK ObFZ Humenné 
• predseda OK ObFZ Humenné 
• 3 členovia riadnej konferencie VsFZ za ObFZ Humenné 

Následne bola spísaná zápisnica z priebehu volieb ObFZ Humenné, ktorá bola riadne podpísaná 
členmi volebnej komisie a Kontrolórom SFZ. 

Dňa 30.12.2021 bolo Kontrolórovi SFZ oznámené mailovou poštou od Štefana Styrančáka 
predsedu volebnej komisie, že volebná komisia ObFZ Humenné na základe Stanov ObFZ HN 
vyhlasuje na deň 4.1.2022 /utorok/ v čase od 14,30-17,30 hod. II. kolo volieb na nižšie uvedené 
funkcie ObFZ Humenné : 

• člen VV ObFZ Humenné / potrebné zvoliť 2 členov / 
• predseda DK ObFZ Humenné 

2. Druhé kolo volieb sa uskutočnilo dňa 4.1.2022 od 14,30 do 17,30 hod. v priestoroch ObFZ 
Humenné. Informácia o zvolaní II. kola konferencie ObFZ Humenné bola zverejnená na web. 
stránke ObFZ HE. 

Celkom bolo vydaných a opečiatkovaných pečiatkou ObFZ HN a pečiatkou Kontrolóra SFZ : 

 



• 36 obálok formátu A5 
• 36 volebných lístkov na funkciu – člen VV ObFZ 
• 36 volebných lístkov na funkciu – predseda DK 

Na základe správy predsedu mandátovej komisie p. Pavla Dzida bola prijatá informácia, že 
účasť na volebnej konferencii je 86,11%-tná. Na konferencii sa zúčastnilo 31 delegátov 
s právom voliť, čo je 86,11%. Zo schválenej mandátovej komisie nebol na voľbách prítomný 
člen komisie Viliam Weiss. 

Predseda volebnej komisie p.Štefan Styrančák oznámil, že všetci delegáti /31/ si prevzali 
volebné lístky a uplatnili si svoje volebné právo vo volebnej miestnosti, kde im bolo umožnené 
vyplniť hlasovacie lístky a následne hodiť obálku do uzamknutej urny. Volebná komisia počas 
II. kola volieb pracovala v zložení : Štefan Styrančák – predseda, Džatko Ladislav, Kvaska 
Vladislav – členovia. 

Následne celá volebná komisia v mojej prítomnosti pristúpila k sčítavaniu hlasov. 

Delegáti konferencie ObFZ odovzdali celkom : 

• 31 obálok formátu A5 
• 31 volebných lístkov na funkciu – člen VV ObFZ Humenné 
• 31 volebných lístkov na funkciu – predseda DK Humenné  

Výsledky volieb II. kola :  

• Na funkciu člena VV ObFZ Humenné kandidovalo 7 kandidátov. Z celkového 
počtu kandidátov /7/, na doplnenie VV ObFZ bolo potrebné zvoliť ešte dvoch členov 
VV.  

Výsledky volieb :  

Bončík Andrej – 4 hlasy 

Čeremeta Peter – 6 hlasov 

Drobňák Jozef – 7 hlasov 

Friga Martin – 10 hlasov 

Katkovčin Ondrej – 14 hlasov 

Olexík Ondrej – 12 hlasov 

Pastirák Ján st. – 5 hlasov. 

Za člena VV ObFZ Humenné v II. kole nebol zvolený nikto. Nikto z kandidátov nezískal 
nadpolovičnú väčšinu hlasov v zmysle stanov ObFZ Humenné čl.39, ods.7.  

Pri voľbe 2 členov do VV ObFZ je potrebné zvolať III. kolo volieb 



Na funkciu predseda DK ObFZ Humenné kandidovali traja kandidáti. Pred začiatkom volieb 
bol na kandidátke na funkciu predsedu DK vyškrtnutý v zmysle stanov ObFZ Humenné čl.39, 
ods. 6 kandidát Dub Ján, ktorý v 1. kole volieb získal najmenší počet hlasov. Delegáti 
celkom odovzdali 31 platných volebných lístkov. Na zvolenie bolo potrebné získať 16 hlasov. 

Výsledky volieb : 

Ruščanský Milan – 13 hlasov 

Vojtko Patrik – 18 hlasov 

Za predsedu DK ObFZ Humenné bol zvolený Vojtko Patrik. 

Následne bola spísaná zápisnica z priebehu volieb II.kola ObFZ Humenné, ktorá bola riadne 
podpísaná členmi volebnej komisie a kontrolórom SFZ. 

Dňa 05.01.2022 bola Kontrolórovi SFZ doručená  mailovou poštou od Ladislava Mochňackého 
sekretára ObFZ Humenné pozvánka na III.kolo volieb. Volebná komisia ObFZ Humenné 
vyhlasuje na deň 11.1.2022 /utorok/ v čase od 14,30-16,30 hod. III. kolo volieb na nižšie 
uvedené funkcie ObFZ Humenné : 

• člen VV ObFZ Humenné / je potrebné zvoliť 2 členov / 

3. Tretie kolo volieb sa uskutočnilo dňa 11.1.2022 od 14,30 do 16,30 hod. v priestoroch 
ObFZ Humenné. Informácia o zvolaní III. kola volieb ObFZ Humenné bola zverejnená na web. 
stránke ObFZ HE. 

Celkom bolo vydaných a opečiatkovaných pečiatkou ObFZ Humenné a pečiatkou Kontrolóra 
SFZ : 

• 36 volebných lístkov na funkciu – člen VV ObFZ 

Na základe správy predsedu mandátovej komisie p. Pavla Dzida bola prijatá informácia, že 
účasť na volebnej konferencii je 69,44 %-tná. Na konferencii sa zúčastnilo 25 delegátov 
s právom voliť, čo je 69,44%.  

Zo schválenej mandátovej komisie nebol na voľbách prítomný člen komisie Viliam Weiss. 

Predseda volebnej komisie p.Štefan Styrančák oznámil, že všetci delegáti /25/ si prevzali 
volebné lístky a uplatnili si svoje volebné právo vo volebnej miestnosti, kde im bolo umožnené 
vyplniť hlasovacie lístky a následne hodiť obálku do uzamknutej urny. Volebná komisia počas 
III. kola volieb pracovala v zložení : Štefan Styrančák – predseda, Džatko Ladislav, Kvaska 
Vladislav – členovia. 

Následne celá volebná komisia v mojej prítomnosti pristúpila k sčítavaniu hlasov. 

Delegáti konferencie ObFZ odovzdali celkom : 

• 25 volebných lístkov na funkciu – člen VV ObFZ Humenné 



Výsledky volieb III. kola :  

• Na funkciu člena VV ObFZ Humenné kandidovalo 7 kandidátov. Z celkového 
počtu kandidátov /7/, na doplnenie VV ObFZ bolo potrebné zvoliť ešte dvoch členov 
VV.  

Výsledky volieb :  

Bončík Andrej – 0 hlasov 

Čeremeta Peter – 2 hlasy 

Drobňák Jozef – 2 hlasy 

Friga Martin – 8 hlasov 

Katkovčin Ondrej – 13 hlasov 

Olexík Ondrej – 14 hlasov 

Pastirák Ján st. – 1 hlas 

1 volebný lístok bol neplatný 

Za člena VV ObFZ Humenné v III. kole boli zvolení : Olexik Ondrej , Katkovčin Ondrej. 

Následne bola spísaná zápisnica z priebehu volieb III.kola ObFZ Humenné, ktorá bola riadne 
podpísaná členmi volebnej komisie a kontrolórom SFZ. 

Po skončení 3.kola volieb do orgánov ObFZ Humenné volebná komisia zhotovila zápisnicu 
z celého priebehu volieb do orgánov ObFZ Humenné. V zápisnici sú uvedené mena úspešných 
kandidátov na volené funkcie na volebné obdobie 2022-2025. Zápisnica bola riadne podpísaná : 
predsedom volebnej komisie Štefanom Styrančákom , členmi volebnej komisie : Ladislavom 
Džatkom a Vladislavom Kvaskom. Zápisnica bola podpísaná aj kontrolórom SFZ Štefanom 
Vaľkom.  

Všetky zápisnice z volieb boli zverejnené a sprístupnené na web stránke ObFZ Humenné. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie správu Kontrolóra SFZ vo veci priebehu volieb ObFZ 
Humenné. 
 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 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 finančných prostriedkov z investičného projektu UEFA HatTrick V bolo navrhnuté 
z voľnej alokácie vo výške 600 tis. eur vyčleniť 47.899,- eur na účel refundácie výdavkov SFZ 
v súvislosti s už zrealizovanou rekonštrukciou prírodnej trávy na ihrisku v NTC Senec. Zároveň 
bolo navrhnuté alokovať 50.000,- eur na rekonštrukciu futbalového ihriska NTC Poprad, kde 
SFZ plánuje položiť nový trávnatý koberec. Uvedené účely sú v súlade s podmienkami 
investičného programu a v prípade schválenia VV SFZ by v rámci programu UEFA HatTrick 
V zostali neprerozdelené finančné prostriedky vo výške 500 tis. eur. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

2) VV SFZ schvaľuje návrh na alokáciu finančných prostriedkov z 
investičného programu UEFA HatTrick V vo výške 100 tis. eur, a to 50 tis. 
eur na účel prírodnej trávy na ihrisku v NTC Poprad a 50 tis. na 
zabezpečenie svetelnej tabule a rekonštrukciu zázemia v NTC Senec. 

 

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 zmluvy o spolupráci medzi SFZ a RFZ na roky 2022-
2024 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala, že nová zmluva nahradí 
pôvodnú zmluvu uzatvorenú na obdobia do konca roka 2022 kvôli lepšej prehľadnosti 
a zrozumiteľnosti s tým, že od roku 2022 sa zvyšuje príspevok pre jednotlivé RFZ (ZsFZ, SsFZ, 
VsFZ) na 300 tis. eur a pre BFZ na 100 tis. eur. Navrhuje sa, aby bola zmluva uzatvorená na 
dobu určitú do 31.12.2024.  
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v rámci poskytovania 
príspevku prijímateľom na účel podpory a rozvoja amatérskeho futbalu ako organickej a 
neoddeliteľnej súčasti futbalu na Slovensku.  
Prijímatelia sú oprávnení použiť tieto finančné prostriedky prioritne na podporu činnosti 
prijímateľa a ObFZ vo svojej pôsobnosti, na pomoc vybraným mládežníckym družstvám 
s výnimkou Akadémií a Útvarov talentovanej mládeže (ďalej len „ÚTM“), technickú 
a materiálnu vybavenosť prijímateľa a ObFZ vo svojej pôsobnosti a na úhradu cestovných 
a ďalších režijných nákladov prijímateľa.  
Prijímatelia majú nárok na vyplatenie miezd a súvisiacich plnení pre 8 sekretárov RFZ (BFZ 2 
osoby; ZsFZ 2 osoby; SsFZ 2 osoby; VsFZ 2 osoby) a 38 sekretárov ObFZ s tým, že finančné 



prostriedky na tieto účely budú vyplácané poskytovateľom priamo týmto osobám v závislosti 
od uzatvorených pracovných zmlúv týchto  osôb ako zamestnancov poskytovateľa. Výšku 
mzdy sekretárov RFZ a ObFZ a náplne práce navrhujú predsedovia RFZ a schvaľuje ich 
generálny sekretár SFZ. Prijímatelia majú nárok aj na vyplatenie odmien štatutárnych orgánov 
- predsedov RFZ na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom.  
O ďalších podrobnostiach upravujúce práva a povinností zmluvných strán sa členovia VV SFZ 
podrobne oboznámili priamo na zasadnutí. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a RFZ na roky 2022-2024. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 7: 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 čl. 11 ods. 3 sa za slová “35 až 39” vkladajú slová “okrem čl. 36 ods. 19”. 
 
Dôvod: Úprava v zmysle novelizačného bodu 4. 
 

3. V článku 35 odsek 7 písm. a) sa vypúšťajú slová “a komisie rozhodcov”. 
 
Dôvod: V súvislosti s tým, že KR SFZ je v zmysle stanov SFZ ako odborná komisia, ktorých 
členovia sú ustanovovaní VV SFZ, zodpovedajú tým priamo VV SFZ.  
 

4. Článok 36 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie: 
„(19) Ak predpis SFZ upravuje, že rozhodnutie orgánu na riešenie sporov vydáva jeho 
člen samostatne (orgán nerozhoduje v senáte alebo pléne), zároveň upraví aj odborné 
predpoklady na výkon funkcie takého člena orgánu na riešenie sporov a spôsob ich 
overenia”. 

Dôvod: V súlade s požiadavkou článku 5 ods. 2 písm. c) a písm. e) Stanov SFZ (princíp 
odbornosti a princíp primeranosti) sa doplňuje pravidlo, ktorým sa zabezpečí, aby v orgánoch 



na riešenie sporov mohla rozhodovať veci samostatne (ako tzv. “samosudca”) iba taká osoba, 
ktorá má odbornú spôsobilosť na samostatné posúdenie a rozhodnutie pridelenej veci. Ak 
príslušný procesný predpis orgánu na riešenie sporov upravuje možnosť samostatného 
rozhodovania vecí jednotlivými členmi orgánov na riešenie sporov (t. j. orgán nerozhoduje v 
senáte alebo pléne), tento predpis zároveň upraví, 1) aké odborné predpoklady (vzdelanie 
a/alebo prax) musí spĺňať člen orgánu na riešenie sporov, ktorý bude podľa predpisov SFZ 
oprávnený rozhodovať pridelené veci samostatne, ako aj 2) spôsob overenia splnenia 
odborných predpokladov na výkon takej funkcie (napr. predloženie diplomu, potvrdenia o praxi 
alebo čestného prehlásenia, vykonanie skúšky, testu a pod.). 
  

5. 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. 
 

6. Článok 37 ods. 9 znie: 

“(9) Ak zanikne výkon funkcie predsedu, podpredsedu alebo iného voleného alebo inak 
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 inak 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 inak ustanoví na zostávajúcu časť 
funkčného obdobia. Ak na tomto zasadnutí nebude zvolený alebo inak ustanovený chýbajúci 
člen orgánu SFZ, poverená osoba pokračuje vo výkone funkcie až do zvolenia alebo iného 
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 iným spôsobom ako voľbou, 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 členoch orgánov SFZ ustanovených do funkcie inak ako 
voľbou. 

 
7. 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.  
  

8. 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. 
  

9. 6. V článku 59 ods. 10 písm. a) sa slová “odseku 14” nahrádzajú slovami “odseku 11”. 
 
Dôvod: Oprava nesprávneho vnútorného odkazu v dôsledku predchádzajúceho doplnenia 
stanov o nové odseky. 
  

10. 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. 

(2) Článok 36 ods. 19 sa neuplatňuje na členov orgánov na riešenie sporov zvolených pred 25. 
februárom 2022.” 

Dôvod: V záujme zabezpečenia riadneho chodu VV SFZ pri predpokladanom zvolení zvyšných 
členov sa v odseku 1 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). 
V odseku 2 sa upravuje, že nové pravidlo upravené v čl. 39 ods. 19 stanov SFZ, ktorého cieľom 
je zabezpečenie odbornej spôsobilosti členov orgánov na riešenie sporov, ktorý rozhodujú 
pridelené veci samostatne ako “samosudcovia” (nie v senáte alebo pléne príslušného orgánu) 



sa uplatní až na členov týchto orgánov zvolených v budúcnosti, t.j. po schválení zmeny stanov 
SFZ. Aktuálnych členov orgánov na riešenie sporov sa toto pravidlo nedotýka.  
  

Čl. II 
 Tieto stanovy SFZ nadobúdajú účinnosť ich schválením. 
 
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 7: Informácia o voľbe a ustanovovaní do funkcií, ktoré spadajú do pôsobnosti 
výkonného výboru SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. o), q) a r) stanov SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ p. Lukášovi Pitekovi, ktorý predstavil materiál k voľbám a ustanoveniu funkcií 
do orgánov SFZ, ktoré sa uskutočnia na najbližšom VV SFZ dňa 01.03.2022. 
 
K voľbe členov orgánov SFZ 
 
V zmysle čl. 51 ods. 2 písm. o) Stanov SFZ: 
 
„VV SFZ najmä...volí členov revíznej komisie, členov orgánov na riešenie sporov a ich 
náhradníkov, ak nie sú volení iným spôsobom.“ 
 
V zmysle čl. 35 ods. 4 Stanov SFZ: 
 
„Orgánmi na riešenie sporov SFZ sú komora (*pozn: volí sa iným spôsobom - elektronické 
voľby), disciplinárna komisia, odvolacia komisia a licenčné orgány.“ 
 
V zmysle čl. 35 ods. 6 Stanov SFZ: 
 
„Orgánmi SFZ s rozhodovacou pôsobnosťou sú konferencia, výkonný výbor, kontrolné orgány, 
orgány na riešenie sporov, odborné komisie a iný orgán SFZ, ktorý má rozhodovaciu pôsobnosť 
upravenú predpismi SFZ.“ 
 
V zmysle čl. 51 ods. 2 písm. r) Stanov SFZ: 
 
„VV SFZ najmä...ustanovuje a odvoláva predsedov a členov odborných komisií, pričom 
prihliada na návrh predsedu príslušnej odbornej komisie.“ 
 
V zmysle čl. 2 ods. 3 písm. b.) 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 výkonným výborom v lehote určenej výkonným výborom." 
 
V zmysle 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, 
d. označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje." 

V zmysle 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 a 
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." 

V zmysle čl. 2 ods. 6 Volebného poriadku SFZ: 

„Podmienky podľa odseku 5 sú splnené aj riadnym vyplnením a odoslaním registračného 
formulára s prílohami pri podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ.“ 

V zmysle čl. 2 ods. 8 Volebného poriadku SFZ: 
„Lehota na predloženie návrhov kandidátov končí o 23:59 posledného dňa na predloženie 
návrhov. Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty podľa odseku 3. K včas 
podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty doplniť prílohy podľa odseku 5.“ 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ vyhlasuje voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných 
výkonným výborom SFZ na 1. marca 2022 , ktoré sa uskutočnia v sídle SFZ. 

2) VV SFZ oznamuje, že vo voľbách dňa 1. marca 2022 budú volení VV SFZ: 

- členovia revíznej komisie SFZ, 

- členovia disciplinárnej komisie SFZ, 

- členovia odvolacej komisie SFZ a náhradník odvolacej komisie SFZ, 



- členovia prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ, 

- členovia odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ. 

3) VV SFZ oznamuje, že vo voľbách dňa 1. marca 2022 budú ustanovovaní: 

- predseda komisie delegátov SFZ, 

- členovia komisie delegátov SFZ, 

- predseda komisie pre štadióny a ihriská SFZ, 

- členovia komisie pre štadióny a ihriská SFZ, 

- predseda legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ, 

- členovia legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ, 

- predseda športovo-technickej komisie SFZ, 

- členovia športovo-technickej komisie SFZ, 

- členovia komisie rozhodcov SFZ, 

- predseda licenčnej komisie SFZ, 

- členovia licenčnej komisie SFZ. 

4) VV SFZ informuje, že v čl. 2 ods. 3 písm. b.) 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 výkonným výborom v 
lehote určenej výkonným výborom. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu 
funkciu volenú na VV SFZ. 

5) VV SFZ vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie volené a 
ustanovované výkonným výborom SFZ aj ISSF číslom kandidáta doručili do 23. 
februára 2022 do 23:59 na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením 
predmetu správy „Voľby 2022“. 

6) VV SFZ oznamuje, že pri voľbe a ustanovovaní predsedov a členov a 
orgánov SFZ sa zohľadní princíp odbornosti (čl. 5 ods. 2 písm. c) stanov SFZ), ak 
štatúty odborných komisií neustanovujú inak.  

7) VV SFZ ukladá GS SFZ, aby zverejnil výzvu v najbližších ÚS SFZ. 

8) VV SFZ oznamuje, že voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných 
výkonným výborom SFZ sa uskutočnia verejným hlasovaním. 



9: VV SFZ oznamuje, že všetky informácie súvisiace s voľbami a 
ustanovovaním do orgánov SFZ výkonným výborom SFZ sú k dispozícii na 
oficiálnej stránke futbalsfz.sk v sekcii “Voľby 2022”. V prípade 
akýchkoľvek otázok je možné využiť elektronickú adresu 
“volby@futbalsfz.sk”. 

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 na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 
69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členom VV SFZ predstavila návrh na spôsob a kritériá 
prerozdelenia príspevku v zmysle zákona o športe. Informovala, že SFZ je  v súlade s § 69 ods. 
5 zákona o športe povinný rozdeliť najmenej: 
a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho 
príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 
rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych 
športoch a 
 
b) 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných 
športovcov, pričom kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje Konferencia 
SFZ. 
SFZ bude na rok 2022 poskytnutý na základe zmluvy č. 0023/2022 o poskytnutí príspevku 
uznanému športu v roku 2022 príspevok uznanému športu vo výške 12.367.474,- eur. V súlade 
s čl. 4 ods. 2 citovanej zmluvy platí, že ak v roku 2022 bude krízová situácia trvať viac ako 30 
dní, v súlade s § 101a ods. 5  zákona o športe sa ustanovenia o povinnom rozdelení príspevku 
nepoužijú a v takom prípade je SFZ povinný postupovať podľa § 101a ods. 6 zákona o športe 
tak, že výdavky na správu a prevádzku nesmú prekročiť 20 % z príspevku. V roku 2022 už 
krízová situácia trvá viac  30 dní, t.j. pre SFZ je obligatórne len dodržania maximálneho limitu 
na úhradu výdavkov na prevádzku, napriek tomu navrhujeme postupovať tak, že príspevok 
uznanému športu sa rozdelí futbalovým klubom podľa § 69 ods. 5 písm. a)  zákona o športe 
a podiel sa oproti predchádzajúcemu roku navýši.   
 
1. Rozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe 
Príspevok v celkovom objeme  1.780.121,- eur bude rozdelený pomerne futbalovým klubom 
podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022, t.j. hráčov 
mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí budú mať v 
súťažnom ročníku 2021/2022 aspoň tri oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených Zápisov 
o stretnutí. Uvedené rozdelenie priamo reflektuje skutočnosť, že príjmy z členských príspevkov 
sú zdrojom fondu podpory mládežníckeho futbalu. 



Čerpanie finančných prostriedkov z príspevku bude futbalovým klubom, ktoré majú na 
príspevok nárok, umožnené za týchto podmienok: 
 

a) futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných 
prostriedkov podľa § 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a 
§ 22 zákona o športe), keďže pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov 
nie je možné subjektu finančné prostriedky z príspevku poukazovať, 

b) futbalový klub má splnenú povinnosť zápisu štatutárneho orgánu podľa § 3 ods. 1 písm. 
f) zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a 

c) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku tak ako v uplynulých 
rokoch jednoduchým systémom cez pridelený kredit, ktorý bude určený vo výške jeho 
nároku na príspevok. Tento kredit bude používať formou platby za tovary a služby na 
eshope futbalnet.shop 
(1 kredit = 1€). 

Čerpanie príspevku v oprávnenej výške bude futbalovým klubom umožnené od 1.3.2022 cez 
už zmienený eshop.  
 
V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných 
prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, bude možné použiť 
(reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022. Zároveň zdôrazňujeme, že všetky oprávnené 
výdavky je možné uhrádzať len na účely podpory mládeže, t.j. nie je možné uhrádzať výdavky, 
ktoré nie sú určené na šport mládeže a sú generované napr. výlučne z činnosti seniorského 
družstva futbalového klubu.  
 
Všetky výdavky musia zároveň spĺňať kritériá zaradenia do bežných výdavkov v súlade s 
Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-
42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Pri obstarávaní hmotného majetku je pre zaradenie do 
bežných výdavkov potrebné dodržať finančný limit 1.700,- eur, t.j. obstarávacia cena musí byť 
rovná alebo nižšia ako táto hranica. Na druhej strane pri obstaraní nehmotného majetku (napr. 
software, licencie) je finančný limit vo výške 2.400,- eur.  
 
V prípade porušenia finančnej disciplíny je futbalový klub zodpovedný za nesprávne použitý 
objem finančných prostriedkov a bude znášať sankcie uložené v súvislosti s porušením 
finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
2. Rozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe 
Príspevok v minimálnej výške 2.373.495,- eur bude rozdelený medzi futbalové akadémie 
mládeže a ÚTM v závislosti od plnenia kritérií Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ.  
 
Financovanie futbalových akadémií mládeže a ÚTM je ekonomicky omnoho náročnejšie ako 
výška finančných prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu, t.j. SFZ 
prerozdelí na účely rozvoja talentovanej mládeže viac finančných prostriedkov ako minimálna 
hranica upravená zákonom o športe. Z týchto finančných prostriedkov bude financovaný aj 
program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15 (príprava regionálnych a 
oblastných výberov).  
 



Celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu rozvoja talentovaných športovcov 
bude vychádzať zo schváleného rozpočtu SFZ na rok 2022. Keďže SFZ v rámci zostaveného 
rozpočtu prísne nerozlišuje zdrojové zabezpečenie krytia uvedených výdavkov a ich potrebu 
zabezpečuje okrem vlastných zdrojov a finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj z 
príspevkov od UEFA a FIFA, definitívna suma čerpania finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu na financovanie konkrétneho mládežníckeho klubu v súlade s vymedzeným účelom 
vrátane zabezpečenia povinného spolufinancovania bude až predmetom každoročného 
vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.  
 
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, finančné prostriedky v minimálnom objeme 2.470.095,- eur 
budú rozdelené v rámci schváleného modelu financovania klubov licenčného systému mládeže 
a podpory regionálnych a oblastných výberov: 
 

a) Pre súťažný ročník 2021/2022: 
 

Ø 14 akadémií mládeže (U6 - U19) – 100000,- eur/akadémia mládeže 
Ø 26 ÚTM (U6 - U15) – 35000,- eur/ÚTM 
Ø 16 čakateľov (futbalové kluby so základnou licenciou mládeže) – 5000,- eur/čakateľ 

 
b) Program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15.  

 
Poznámka: časť príspevku sa poskytuje formou materiálno-technického zabezpečenia činnosti 
futbalových klubov a programu podpory talentov SFZ. 
Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu môžu byť použité len v 
intenciách vyššie uvedeného na úhradu výdavkov, ktoré spĺňajú kritéria zaradenia do bežných 
výdavkov podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a 
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, najmä na úhradu výdavkov na: 
 

a) odmeny trénerov, športových riaditeľov mládeže a koordinátorov mládeže,  
b) cestovné, ubytovanie a stravné, 
c) prenájom priestorov, zariadení a techniky, 
d) materiálno-technické zabezpečenie tréningového procesu, 
e) organizovanie súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít.  

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na spôsob a kritériá 
prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. 
o športe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. 
 
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 na zmenu a doplnenie Smernice SFZ o právno-
organizačných zmenách v kluboch 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ p. Lukášovi Pitekovi, ktorý informoval o príprave návrhu na zmenu a doplnenie 
Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch. 
 
 
 
 

 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu 
a doplnenie Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch. 

2) VV SFZ poveruje generálneho sekretára SFZ vytvorením pracovnej 
skupiny pre novelizáciu Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách 
v kluboch. 

 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ  



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov SFZ 
p. Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil návrh novely Štatútu komisie rozhodcov SFZ. 
 

Čl. I 

1. V článku 1 sa za písm. h) vkladajú nové písmená i) a j) ktoré znejú: 
„i)  VAR – video asistent rozhodcu,  
 j)  AVAR – asistent video asistenta rozhodcu,“ 

Doterajšie písm. i) až q) sa označujú ako k) až s). 
Dôvod: Navrhovaná zmena odráža zavedenie systému Video Assistant Referees (VAR), 
hlavnou úlohou ktorého je Minimalizovanie rozhodcovských chýb, ktoré majú zásadný 
vplyv na výsledok futbalového zápasu.       

2. V článku 2 odsek 7 znie: „Komisia spolupracuje najmä s GS, komisiou delegátov, ÚLK, 
komisiami v rámci SFZ určených pre riadenie súťaží pod gesciou SFZ, športovo - technickou 
komisiou, disciplinárnou komisiou a AR. 
 

Dôvod: Zmena v predmetnom ustanovení súvisí so spresnením (sprecizovaním) 
formulácie vo vzťahu k zadefinovanou okruhu subjektov, s ktorými komisia rozhodcov 
spolupracuje, pričom Komisia SFZ pre riadenie II. ligy bola nahradená širším 
pojmom.   

 
3. V článku 5 sa vypúšťa odsek 6. 
 

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6. 
 

Dôvod: Vzhľadom na existenciu ustanovenia čl. 5 ods. 5 je ods. 6 nadbytočný. 
 
4. V článku 6 ods. 6 sa za slová „motivačný list kandidáta“ vkladá čiarka a slová „ak nejde 
o opätovnú voľbu predsedu komisie alebo opätovné ustanovenie člena komisie.“. 

 
Dôvod: Zmena sa dotýka opätovného ustanovovania člena komisie, ktorý už príslušné 
doklady predložil, a tak nie je potrebné vykonávať duplicitné úkony. 
 

5. V článku 7 odsek 1 bod 1.4 sa za slová „alebo GS môže“ vkladajú slová „vo 
výnimočných a odôvodnených prípadoch“ 
 

Dôvod: Predmetné ustanovenie sa navrhuje doplniť o podmienku výnimočnosti alebo 
odôvodnenosti, čím sa zužuje možnosť zverejňovania príslušných informácií len 
v opodstatnených prípadoch. 

 
 
6. V článku 7 odsek 2 bod 2.7 sa vypúšťa slovo „nezištne“ spolu s čiarkou.  
 

Dôvod: Vypustenie časti ustanovenia, ktoré nezohľadňovalo čl. 7 ods. 5 týkajúci sa 
udeľovania odmien pre členov komisie. 

 
 



7. V článku 7 odsek 5 sa slovo „VV“ nahrádza slovom „GS“.  
 

Dôvod: Zmena kompetencie pokiaľ ide o udeľovanie odmien členom komisie, kde VV 
nahrádza GS s cieľom z praktického hľadiska zjednodušiť cely proces. 

 
 
8. V článku 7 odsek 6 znie:  
 

„6.  V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže prezident alebo GS na návrh predsedu 
komisie rozhodnúť o poskytnutí mimoriadnej odmeny členovi komisie, ktorý sa 
podieľal na plnení osobitne náročnej alebo dôležitej úlohy.“. 

 
Dôvod: Podobne ako v prípade návrhu č. 8 

 
 
9. V článku 7 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú: 

„7.  Komisia zodpovedá za určenie výstroja a oblečenia rozhodcov ako aj oblečenia PR. 
Každá navrhovaná zmena musí byť odsúhlasená KR. 

8. Sponzorstvo na výstroji a oblečení rozhodcov, príp. oblečení PR sa riadi pokynmi 
FIFA, príp. UEFA a musí byť odsúhlasené predsedom komisie a GS osobitne, pre 
každé sponzorstvo zvlášť.“. 

 
Dôvod: Účelom doplnených odsekov je zadefinovanie chýbajúcej kompetencie komisie 
pokiaľ ide o výstroj a oblečenie rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov, pričom sa 
taktiež zavádza aj úprava týkajúca sa sponzorstva v tejto oblasti.   

 
 
10. V článku 8 odsek 7 sa za slová „na návrh predsedu komisie“ vkladajú slová „v súlade 
s článkom 5 odsek 5.“. 
 

Dôvod: Ustanovenie dopĺňa odkaz na regionálny princíp, ktorý sa v danom prípade 
bude po novelizácii predpisu zohľadňovať. 

 
 
11. V článku 8 odsek 8 sa slovo „náhradného“ v zátvorke nahrádza slovom „doplneného“.  
 

Dôvod: Zjednotenie terminológie v rámci predpisu.  
 
 
12. V článku 9 sa vypúšťa odsek 2   
 

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako 2 až 5. 
 

Dôvod: Podmienky nezlučiteľnosti upravujú Stanovy SFZ v rámci čl. 38. 
 
 
13. V článku 10 odsek 1 sa za slovo „súhlasom“ vkladá slovo „jej“. 
 



Dôvod: Spresnenie formulácie ustanovenia z gramatického hľadiska. 
 
 
14. V článku 10 odsek 3 znie:  
 

„3.  Sekretárom komisie je spravidla pracovník administratívy SFZ určený po dohode 
predsedu komisie s GS. Iná osoba môže vykonávať funkciu sekretára komisie iba so 
súhlasom predsedu komisie a GS.“ 

 
Dôvod: Spresnenie formulácie ustanovenia z gramatického hľadiska. 

  
15. V článku 10 odsek 7 sa slovo “predseda“ vkladá slovo „komisie“. 
 

Dôvod: Spresnenie formulácie ustanovenia z gramatického hľadiska. 
 
 
16. V článku 10 odsek 9 znie: 
 

„9.  Komisia môže vytvoriť na plnenie svojich úloh pracovnú skupinu zloženú na základe 
princípu odbornosti, ktorej členmi môžu byť aj osoby, ktoré nie sú členmi komisie. V 
prípade vzniku nákladov pre SFZ na činnosť takejto skupiny (cestovné, stravné, 
nocľažné, odmeny, prenájom techniky/priestorov a podobne) je potrebný súhlas GS. 
Vedúcim pracovnej skupiny je vždy člen komisie, ktorého určí predseda komisie. So 
súhlasom GS môžu byť členmi pracovnej skupiny aj pracovníci administratívy SFZ.“. 

 
Dôvod: Doplnenie ustanovenia o riešenie náhrady nákladov vzniknutých v súvislosti 
s činnosťou pracovných skupín. 

 
 
17. V článku 12 odsek 5  sa slová „ad hoc vytvorených“ nahrádzajú  slovami „vytvorených 
a schválených“. 
 

Dôvod: Spresnenie formulácie ustanovenia z gramatického hľadiska. 
 
 
18. V článku 12 odsek 7 sa za slovo „zasadnutie“ vkladá slovo „komisie“. 
 

Dôvod: Spresnenie formulácie ustanovenia z gramatického hľadiska. 
 
 
19. V článku 12 odsek 10 sa za slovo „osobné“ v zátvorke vkladá slovo „prezenčné“. 
 

Dôvod: Spresnenie formulácie ustanovenia z gramatického hľadiska. 
 
 
20. V článku 12 odsek 11 sa za slovo „povahy“ vkladá slovo „prerokovanej“. 
 

Dôvod: Spresnenie formulácie ustanovenia z gramatického hľadiska. 



 
 
21. V článku 12 odsek 12 sa za slovo „zväzu“ vkladá čiarka a slovo „funkcionári“. 
 

Dôvod: Spresnenie formulácie ustanovenia z gramatického hľadiska. 
 

22. V článku 12 odsek 13 znie: 
 

„13. Funkcionári a administratíva SFZ, ako aj pozvaní zástupcovia regionálnych a 
oblastných futbalových zväzov, sa dostavia na požiadanie predsedu KR na zasadnutie 
komisie, kde sú povinní úplne a pravdivo vypovedať o skutočnostiach rozhodujúcich 
pre riadne plnenie úloh komisie.“. 

 
Dôvod: Presnejšie zadefinovanie okruhu osôb v rámci RFZ a ObFZ, ktoré sa 
v prípade potreby zúčastňujú na zasadnutí komisie.  

 
 
23. V článku 13 odsek 5 sa slovo „traja“ nahrádza slovom „dvaja“.  
 

Dôvod: Zníženie počtu hlasov potrebných na predloženie veci k rozhodnutiu 
o vylúčení člena z hlasovania v sporných veciach s odkazom na odsek 4 

 
 
24. V článku 15 odsek 2 sa za slovo „pričom“ vkladá slovo „tento“. 
 

Dôvod: Spresnenie formulácie ustanovenia z gramatického hľadiska. 
 
 
25. V článku 15 odsek 4 znie: 
 

„4. V prípade závažných nedostatkov vo výkone rozhodcu, nedostatkov v zápise 
rozhodcu, v správe PR, ako aj nerešpektovania organizačno-administratívnych 
pokynov, komisia voči menovaným vyvodzuje opatrenia nasledujúcimi formami: 

a. napomenutím (pohovorom) bez predvolania na zasadnutie KR, 
b. napomenutím písomnou formou, 
c. predvolaním a pohovorom na zasadnutí komisie, 
d. obmedzením nominácií v počte 1 až 6 stretnutí, 
e. preradením do nižšej kategórie (súťaže), 
f. návrhom na disciplinárne pokračovanie, 
g. návrhom na vyradenie z nominačnej listiny SFZ, 
h. znížením odmien delegovaným osobám podľa pravidiel schválených príslušným 
orgánom SFZ.“. 
 

Dôvod: Rozšírenie výpočtu opatrení, ktorých uloženie bude možné v prípade 
závažných nedostatkov alebo nerešpektovania príslušných pokynov. 

 
 
26. V článku 15 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 

„5.  V opodstatnených prípadoch je možná kombinácia opatrení uvedených v bode 4.“. 



Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako 6 až 11. 
Dôvod: Zmena nadväzuje na doplnenie opatrení v rámci odseku 4.   

 
27. V článku 16 odsek 2 sa za slovo „predsedu“ vkladá slovo „komisie“. 
 

Dôvod: Spresnenie formulácie ustanovenia z gramatického hľadiska. 
 

28. V článku 16 odsek 3 bod 3.1 znie:  
 

„3.1 Pozvánka na rokovanie komisie, súčasťou ktorej je aj program rokovania; zasiela sa 
emailom všetkým členom, GS a ÚLK.“. 

 
Dôvod: Spresnenie formulácie ustanovenia z gramatického hľadiska. 

 
 
29. V článku 16 odsek 3 bod 3.3 sa za slovo „pôsobnosti“ vkladá slovo „komisie“. 
 

Dôvod: Spresnenie formulácie ustanovenia z gramatického hľadiska. 
 
 
30. V článku 16 odsek 4 bod 4.1 sa slovo „osobné“ v zátvorke nahrádza slovom 
„prezenčne“. 
 

Dôvod: Spresnenie formulácie ustanovenia z gramatického hľadiska. 
 
 
31. V článku 16 odsek 4 bod 4.4 sa za slová „prezidentovi ÚLK a“ vkladajú slová „v 
potrebných prípadoch aj“. 
 

Dôvod: Úprava postupu pri zasielaní zápisu zo zasadnutia komisie, ktoré sa 
navrhovanou zmenou bude týkať ostatných subjektov iba v odôvodnených prípadoch 
a nebudú sa zaťažovať 

 
 
32. V článku 17 odsek 1 sa vypúšťajú slová „a GS“.  
 

Dôvod: Vypustenie nadbytočného zasielanie dokumentov v rámci činnosti komisie 
osobe GS. 

 
 
33. V článku 17 odsek 2 sa za slová „so súhlasom predsedu alebo“ vkladajú slová „na 
vyžiadanie“. 
 

Dôvod: Úprava znenia ustanovenia v prípade rozširovania dokumentov vytvorených 
a používaných v rámci činnosti komisie, ktoré môžu byť zasielané tretím osobám aj na 
vyžiadanie GS nakoľko k nim GS nemá priamy prístup a z tohto dôvodu neudeľuje 
súhlas. 

 
 



34. V článku 18 odsek 3 sa slovo „dlhodobejšieho“ nahrádza slovom „strategickejšieho“.  
 

Dôvod: Zmena charakteru veci pokiaľ ide o postup pri jej vybavovaní, keďže termín 
„dlhodobejší charakter“ nebol úplne vhodný. 

 
 
35. V článku 19 odsek 2 znie:  
 

„2.  Semináre uvedené v odseku 1 sa konajú podľa schváleného Plánu práce komisie, príp. 
operatívne podľa potrieb komisie.“.  

 
Dôvod: Návrh zmeny vychádza z aplikačnej praxe pri organizovaní a konaní 
seminárov. 

 
 
36. V článku 19 odsek 3 znie:  
 

„3.  Fyzické previerky sa vykonávajú minimálne štyrikrát ročne.“.  
 

Dôvod: Návrh zmeny vychádza z aplikačnej praxe pri organizovaní a konaní 
seminárov. 

 
 
37. V článku 20 odsek 1 znie:  
 

„1.  Komisia v rámci projektu Talent vyhľadáva a sleduje rozhodcov, u ktorých sú 
predpoklady z hľadiska veku, ako aj z hľadiska naznačenej výkonnosti, v bližšej alebo 
vzdialenejšej budúcnosti dosiahnuť našu špičkovú, prípadne aj medzinárodnú úroveň 
(FIFA, UEFA). Usmerňovaní sú rozhodcovskými pozorovateľmi (mentormi), ktorí 
dokážu nielen vyhodnotiť konkrétnu výkonnosť v danom zápase, ale aj poradiť do 
budúcnosti. Semináre sa konajú podľa schváleného Plánu práce komisie, príp. 
operatívne podľa potrieb komisie.  

 
Dôvod: Podobne ako v novelizačnom bode 40. 

 
 
38. V článku 20 odsek 2 sa v poslednej vete za slovo “Konvencie” vkladá slovo “rozhodcov” 
 

Dôvod: Spresnenie ustanovenia bližším špecifikovaním konvencie. 
 
 
39. V článku 21 odsek 2 znie:  
 

„2.  Ako nový rozhodca na nominačnú listinu rozhodcov SFZ pre republikové súťaže 
nemôže byť zaradený rozhodca, ktorý dovŕšil 38. rok veku  pred začatím súťažného 
ročníka, ktorého sa nominačná listina týka (1. júlom). V prípade reorganizácií súťaží 
môže KR túto vekovú hranicu upraviť.“.  

 



Dôvod: Úprava predmetného ustanovenia smeruje k presnejšej formulácií podmienok 
pre zaradenie rozhodcov na nominačnú listinu, ktorá zároveň reflektuje prípadné 
reorganizácie súťaží. 

 
 
40. V článku 21 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„3.  Ako nový PR na nominačnú listinu pozorovateľov rozhodcov SFZ pre republikové 
súťaže nemôže byť zaradený pozorovateľ rozhodcov, ktorý dovŕšil 60. rok veku pred 
začatím súťažného ročníka, ktorého sa nominačná listina týka (pred 1. júlom).“. 

Vypúšťa sa odsek 4. Doterajšie odseky 3 a 5 sa označujú ako 4 a 6. 
Dôvod: Zadefinovanie úpravy vekového cenzu v prípade PR a ich zaraďovania na 
nominačné listiny a zmena doterajšieho systému, ktorý vekové obmedzenia 
nestanovoval. 

 
 
41. V článku 22 odsek 3 znie:  
 

„3.  Návrh na zmenu štatútu predkladá na VV predseda komisie, GS alebo prezident.“. 
 

Dôvod: Zjednotenie terminológie v rámci predpisu.  
 

Čl. II 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia VV SFZ. 

V rámci diskusie k tomuto bodu bol predložený návrh, aby bola do štatútu komisie zapracovaná 
spolupráca Komisie rozhodcov SFZ spolu s regionálnymi komisiami rozhodcov. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov 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 zmenu a doplnenie Smernice SFZ o odbornej 
príprave a spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov a lektorov vzdelávania a o 
podmienkach vykonávania ich činnosti 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov SFZ 
p. Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil podstatu novely smernice. Tá spočívala najmä 



v úprave rozsahu hodín odbornej prípravy rozhodcu okrem fyzického testovania a záverečných 
skúšok.    

Odborná príprava uchádzača o rozhodcu s licenciou „P“ a opakovaná odborná príprava 
rozhodcu s licenciou „P“ má rozsah 40 hodín okrem fyzického testovania a záverečných skúšok. 
Štruktúra odbornej prípravy a záverečných skúšok uchádzača o rozhodcu s licenciou „P“ a 
rozhodcu s licenciou „P“ sa stanovuje takto: 

 

 

 
 

Odborná príprava uchádzača o pozorovateľa rozhodcov a opakovaná odborná príprava 
pozorovateľa rozhodcov má rozsah 50 hodín okrem záverečných skúšok. Štruktúra odbornej 
prípravy a záverečných skúšok sa stanovuje takto: 



 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice SFZ o odbornej príprave a 
spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov a lektorov vzdelávania a o podmienkach 
vykonávania ich činnosti. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu Termínovej listiny mládeže SR – jar 2022  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
členom VV SFZ predstavil návrh termínovej listiny mládeže SR na jarnú časť zápasov 
súťažného ročníka 2022.  

 



 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh Termínovej listiny mládeže SR – jar 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 zloženie realizačných tímov reprezentačných 
výberov mládeže SR – jar 2022 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
členom VV SFZ predstavil návrh zloženia realizačných tímov reprezentačných výberov 
mládeže SR  pre jarnú časť zápasov súťažného ročníka 2022.  

 

 

 

 



 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov 
mládeže SR – jar 2022.   

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 15: Správa o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 
2021/22 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
členom VV SFZ predstavil Správa o činnosti Komisie delegátov SFZ, ktorú po smrti predsedu 
komisie vypracoval dočasne poverený predseda  Komisie delegátov SFZ Jaroslav Švarc. 

Delegáti boli v priebehu jesene obsadzovaní vo FL a II. lige. Celkom sledovali a hodnotili 250 
stretnutí. Celkový priemer na jedného delegáta bolo v jesennej časti súťaží 7,5 stretnutí. Tieto 
čísla prekročilo  22 delegátov. Menšie množstvo stretnutí absolvovalo 11 delegátov. Bolo to 
najmä z dôvodu obmedzení ich delegácií pre  časté ospravedlnenia alebo izoláciu z dôvodu 



choroby. U nováčikov to bolo z dôvodu zaúčania sa vo funkcii a absolvovania skúšobných 
delegácií.   
V oblasti vzdelávania komisia odskúšala v praxi novelizovaný elektronický vzdelávací  
program odborného vzdelávania delegátov v SFZ na licenčnom seminári 24.7.2021 v Košiciach. 
Jeho jednotlivé časti sú na seba nadväzujúce, odborne pripravené a ucelené, čo tvorí jeden 
komplex vzdelávania pre tých, ktorí sú ochotní vstúpiť do radov delegátov.  
Dodatočne bola pozastavená aj aktivita komisie v legislatívnej činnosti, ktorú komisia 
avizovala, aby mohla prepracovať štatút, smernice a ďalšie napríklad vzdelávacie smernice, 
ktoré sa bezprostredne dotýkajú delegátov v SFZ. Rozhodla sa tak z dôvodu očakávania vecnej 
a osobnej diskusie pred strohým rokovaním cez elektronické médiá.  
Celkovú koordinačnú činnosť komisie úspešne zvládol p. Páchnik. Zabezpečoval evidenciu DZ 
v systéme ISSF,  komunikoval s delegátmi pri plnení úloh a riešil akékoľvek otázky dotýkajúce 
sa práce komisie a  delegátskeho stavu. Spracovával rôznu dokumentáciu a veľký podiel má na 
spracovaní podkladov pre ekonomické oddelenie v podobe rozpočtu komisie v nadväznosti na 
plán práce. Zastrešoval každú potrebu plnenia úloh komisie a delegátov v pracovnoprávnych 
veciach jednotlivcov i celého stavu.  
Analytickú činnosť v oblasti hodnotenia úspešne zvládol a zvládol aj svoje úlohy vo 
vzdelávacej oblasti a jednotlivých stretnutí p. Švarc.  
Komisia v oblasti zberu informácií a monitoringu zo správ delegátov dlhodobo spracúva  
poznatky z dodržiavania noriem v kluboch a na ich štadiónoch. Poznatky posúva riadiacim 
orgánom súťaží pre ich zosúladenie s normami. Zaoberala sa všetkými oblasťami  organizácie 
podujatí, ich logistického zabezpečenia a bezpečnosti podujatí. Pribudlo aj sledovanie 
dodržiavaní opatrení hygieny, ktoré malo spočiatku drobné odchýlky, ale postupne si na 
opatrenia kluby zvykli a dodržiavali ich.  Napriek snahe vysvetľovať problémy merania 
hracieho času počas stretnutí, nie je ani snaha a žiadna vôľa v kluboch, ktoré s tým majú 
problém aby urobili nápravu. Podarilo sa propagáciou a vysvetľovaním potreby mať kvalitné 
zdravotnícke zabezpečenie na štadiónoch.  Problémy v organizácii podujatí vidí komisia aj v 
podcenení prípravy stretnutí v kluboch a často plnenie úloh organizácie je položené na pleciach 
pár jednotlivcov, pričom sa očakáva organizačný tím. Absentujú a v systéme ISSF nie sú v 
evidencii viacerí zástupcovia klubov, ktorí sú dôležití pri organizácii stretnutia a prijímaní 
podnetov k prípadných nedostatkom, pretože HU a BM často nie sú schopní prenášať tieto 
informácie samotnému klubu. 
Komisia sa veľmi snaží o spravodlivé hodnotenia delegátmi v oblasti FAIR PLAY. Jej snaha 
je občas narušená nesprávnym vyhodnotením delegátov v tejto dôležitej súčasti stretnutia. 
Delegáti sú pravidelne preškoľovaní, upozorňovaní na zlyhania a sleduje sa ich postup v 
hodnotení.  
Z hľadiska hodnotenia organizácie podujatí, ich bezpečnosti v kluboch komisia konštatuje, že 
najlepšie si plnia svoje povinnosti kluby Slovan Bratislava, Dunajská Streda, Žilina, 
Ružomberok, Podbrezová. Zlepšujú sa kluby Michalovce, Žiar n/H. či  Komárno. Všetky 
menované kluby si plnia povinnosti voči súťaži, stretnutiam, organizácii a bezpečnosti podujatí 
veľmi zodpovedne. Prístup jednotlivých klubov súťaží naďalej vykazuje mierne zlepšený 
prístup v oblasti prístupov k povinnostiam realizačných tímov, ale aj funkcionárov klubov a 
funkcionárov zápasov. Oproti minulému ročníku došlo ku skvalitneniu organizácie podujatí. 
Mnohé kluby preukázali kvalitnejšie zabezpečenie podmienok k príprave stretnutí oproti 
minulým ročníkom.  Mnohé stretnutia boli športovo veľmi hodnotné a mali aj vyššiu úroveň. 
Nesmieme však opomenúť, že sú aj prípady, keď viaceré podujatia dosiahli iba podpriemernú 
úroveň. Vo všetkých prípadoch sa to odvíjalo od  prípravy v klube na konkrétne stretnutie, od 
záujmu súťaž hrať a dodržiavať jej pravidlá. 
Delegáti SFZ svojou prácou pôsobili počas svojich delegácií po odbornej stránke pozitívne. Je 
však potrebné, aby sa v procese certifikácie v kluboch I. a II. ligy dodržiavali všetky normy.  



Spolupráca s administratívou SFZ prebehla predovšetkým s GS SFZ, BM SFZ, vedúcim IT, 
ekonomickým oddelením, PR oddelením, marketingom a s oddelením riadenia súťaží a bola na 
veľmi dobrej úrovni. Komisia prednostne rieši spoluprácu s riadiacimi orgánmi súťaží. Úzka 
spolupráca je s ÚLK, ktorá prebieha neustále a sa aj rozširuje. Ďalšia spolupráca na úzkej 
informovanosti prebiehala s Disciplinárnou komisiou, KŠI, Komisiou rozhodcov a TMK SFZ. 
Do ďalších období sa prehlbuje spolupráca so všetkými hlavne pri riešení Rozpisu súťaží 
v upresňovaní podmienok súťaží a ich vylepšovaní. Spolupráca s DK  je veľmi úzka. Prechádza 
do každého kola a jednotlivých stretnutí. Vymieňajú sa medzi komisiami informácie o ich 
priebehu a prípadných pochybeniach klubov, alebo delegovaných osôb.  Táto spolupráca 
smeruje k prehĺbeniu poznatkov z oblasti práce delegátov a činnosti klubov. Vzájomné výmeny 
skúseností o zisteniach a prípadných informáciách z nových noriem spresňujú konanie oboch 
strán. Delegáti SFZ sú plne akceptovanými a odborne pripravenými osobami na stretnutí. Tento 
stav je trvalý a preto je snaha o ich neustále zlepšovanie.   Dôležitým prvkom v tejto spolupráci 
je uvádzanie pravdy v získaných poznatkoch zo stretnutí. Doplnkom správ delegátov pre 
objasnenie pravdy sú video zábery, fotografie, hlasové záznamy a podobne.  V tejto oblasti 
komisia prijala aj kritické hlasy a verí, že v ďalšom období budú len pozitívne ohlasy na prácu 
delegátov.  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť 
súťažného ročníka 2021/22.   

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 16: Informácia o vekovej štruktúre držiteľov UEFA PRO licencie  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
členom VV SFZ predstavil v tabuľkovej forme prehľad o štruktúre držiteľov UEFA PRO 
licencie podľa veku. 



 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o vekovej štruktúre držiteľov UEFA PRO licencie. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 17: 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: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ p. Jánovi Chanasovi. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 14 

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 1. februára 2022 v Starej Lesnej: 

 

Uznesenie č. 18/22 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 19/22 VV SFZ: 

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

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 20/22 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie správu Kontrolóra SFZ vo veci priebehu volieb ObFZ Humenné. 

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Ján Kováčik 

Uznesenie č. 21/22 VV SFZ: 



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

2) VV SFZ schvaľuje návrh na alokáciu finančných prostriedkov z investičného 
programu UEFA HatTrick V vo výške 100 tis. eur, a to 50 tis. eur na účel 
prírodnej trávy na ihrisku v NTC Poprad a 50 tis. na zabezpečenie svetelnej 
tabule a rekonštrukciu zázemia v NTC Senec. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 22/22 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a RFZ na roky 2022-2024. 
 

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Ján Kováčik 

Uznesenie č. 23/22 VV SFZ: 

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

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 24/22 VV SFZ: 

1) VV SFZ vyhlasuje voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných 
výkonným výborom SFZ na 1. marca 2022 , ktoré sa uskutočnia v sídle SFZ. 

2) VV SFZ oznamuje, že vo voľbách dňa 1. marca 2022 budú volení VV SFZ: 

- členovia revíznej komisie SFZ, 

- členovia disciplinárnej komisie SFZ, 

- členovia odvolacej komisie SFZ a náhradník odvolacej komisie SFZ, 

- členovia prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ, 

- členovia odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ. 

3) VV SFZ oznamuje, že vo voľbách dňa 1. marca 2022 budú ustanovovaní: 

- predseda komisie delegátov SFZ, 

- členovia komisie delegátov SFZ, 

- predseda komisie pre štadióny a ihriská SFZ, 

- členovia komisie pre štadióny a ihriská SFZ, 

- predseda legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ, 



- členovia legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ, 

- predseda športovo-technickej komisie SFZ, 

- členovia športovo-technickej komisie SFZ, 

- členovia komisie rozhodcov SFZ, 

- predseda licenčnej komisie SFZ, 

- členovia licenčnej komisie SFZ. 

4) VV SFZ informuje, že v čl. 2 ods. 3 písm. b.) 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 výkonným 
výborom v lehote určenej výkonným výborom. Jedna osoba môže kandidovať 
iba na jednu funkciu volenú na VV SFZ. 

5) VV SFZ vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie volené a 
ustanovované výkonným výborom SFZ aj ISSF číslom kandidáta doručili do 23. 
februára 2022 do 23:59 na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením 
predmetu správy „Voľby 2022“. 

6) VV SFZ oznamuje, že pri voľbe a ustanovovaní predsedov a členov a orgánov 
SFZ sa zohľadní princíp odbornosti (čl. 5 ods. 2 písm. c) stanov SFZ), ak štatúty 
odborných komisií neustanovujú inak. 

7) VV SFZ ukladá GS SFZ, aby zverejnil výzvu v najbližších ÚS SFZ. 

8) VV SFZ oznamuje, že voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných 
výkonným výborom SFZ sa uskutočnia verejným hlasovaním. 

9) VV SFZ oznamuje, že všetky informácie súvisiace s voľbami a 
ustanovovaním do orgánov SFZ výkonným výborom SFZ sú k dispozícii na 
oficiálnej stránke futbalsfz.sk v sekcii “Voľby 2022”. V prípade akýchkoľvek 
otázok je možné využiť elektronickú adresu 
“volby@futbalsfz.sk”                                                                                            
                                T: v texte 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 25/22 VV SFZ:  

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na spôsob a kritériá 
prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 



Uznesenie č. 26/22 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie 
Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch. 

2) VV SFZ poveruje generálneho sekretára SFZ vytvorením pracovnej skupiny pre 
novelizáciu Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch. 

 
T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 27/22 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 28/22 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice SFZ o odbornej príprave a 
spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov a lektorov vzdelávania a o podmienkach 
vykonávania ich činnosti. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 29/22 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh Termínovej listiny mládeže SR – jar 2022.  
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 30/22 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže SR 
– jar 2022. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 31/22 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného 
ročníka 2021/22.  

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 32/22 VV SFZ:  




