
 
 

Zápisnica 
z volebnej konferencie Slovenského futbalového zväzu,  

ktorá sa konala dňa 25. februára 2022 v Senci  
 
Volebná konferencia Slovenského futbalového zväzu, sídlo: Tomášikova 30C, Bratislava, IČO: 00687308 
(ďalej len „SFZ“) bola výkonným výborom SFZ (ďalej len „VV SFZ”) stanovená na 25. februára 2022 
v kongresových priestoroch Hotela SENEC v  Senci so začiatkom o 11:00 hod., aby prerokovala a rozhodla 
o záležitostiach uvedených v tomto programe zasadnutia: 
 
Program zasadnutia riadnej konferencie SFZ: 
 
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 spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 4 písm. a) a písm. 

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

11. Schvaľovanie návrhu na poverenie na výkon činnosti člena VV SFZ v zmysle čl. 37, ods. 9 stanov SFZ  
12. Voľba prezidenta SFZ  
13. Voľba člena VV SFZ – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy  
14. Voľba člena VV SFZ – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal  
15. Voľba troch členov VV SFZ – členovia za profesionálny futbal  
16. Voľba štyroch členov VV SFZ – členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre 

amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ)  
17. Voľba člena VV SFZ pre legislatívno-právne otázky  
18. Voľba člena VV SFZ – zástupca trénerov  
19. Voľba člena VV SFZ – zástupca hráčov  
20. Voľba člena VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov 
21. Voľba predsedu disciplinárnej komisie SFZ  
22. Voľba podpredsedu disciplinárnej komisie SFZ  
23. Voľba predsedu odvolacej komisie SFZ 
24. Voľba podpredsedu odvolacej komisie SFZ  
25. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania  
26. Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania 



 
 

27. Voľba predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania  
28. Voľba podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania  
29. Diskusia  
30. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou  
 
1. Otvorenie  
 
V úvode prezident SFZ p. Ján Kováčik privítal všetkých vážených hostí a delegátov konferencie, zároveň 
pozdravil prezidenta Ukrajinského futbalového zväzu p. Andriya Pavelka a kolegov z Ukrajinského 
futbalového zväzu, s ktorými má SFZ úzke a priateľské vzťahy. Prezident SFZ taktiež pozdravil ukrajinský 
ľud, ktorý to v momentálne situácií nemá jednoduché. Prezident SFZ skonštatoval, že konferencia SFZ bola 
zvolaná v súlade s čl. 45 ods. 4 písm. a) Stanov SFZ a na začiatok požiadal prítomných aby si uctili zosnulých 
futbalových činovníkov, ktorý nás opustili od konferencie SFZ, konanej v septembri 2021. 
 
Prezident SFZ vyzval navrhnutého predsedu Mandátovej komisie p. Milana Vojteka o oznámenie počtu 
akreditovaných delegátov. 
 
Predseda Mandátovej komisie SFZ konštatoval, že po skontrolovaní prezenčných listín bolo na riadnu 
konferenciu SFZ pozvaných dvadsaťtri (23) hostí, z ktorých bolo prítomných osemnásť (18) hostí, čo 
predstavuje 78,3 %. Ďalej bolo pozvaných päťdesiatosem (58) delegátov za regionálne a oblastné 
futbalové zväzy, z ktorých bolo prítomných päťdesiatšesť (56) delegátov, čo predstavuje 96,6 %. Na riadnu 
konferenciu bolo pozvaných dvadsaťštyri (24) delegátov zastupujúcich profesionálny futbal, z ktorých bolo 
prítomných dvadsať (24) delegátov, čo predstavuje 100 % a päť (5) delegátov riadnych členov SFZ, z 
ktorých boli prítomní piati (5) delegáti, čo predstavuje 100 % účasť. Z celkového počtu osemdesiatsedem 
(87) delegátov s právom hlasovať bolo prítomných osemdesiatpäť (85) delegátov, čo predstavuje 97,7 % 
účasť.   
 
Na základe uvedeného predseda Mandátovej komisie SFZ skonštatoval, že volebná konferencia je 
uznášaniaschopná a uviedol, že súčasne sú prítomní aj piati (5) členovia Volebnej komisie SFZ, ktorá bude 
na dnešnej konferencii dohliadať a riadiť priebeh konferencie a bez práva hlasovať sú prítomní 13 členovia 
VV SFZ.  
 
Následne prezident SFZ poveril vedením konferencie I. viceprezidenta SFZ p. Richarda Havrillu, ktorý sa 
ujal slova.  
 
Predsedajúci odovzdal slovo p. Jean-Marie Kenny, zástupcovi FIFA pre národné zväzy, ktorého prejav 
prekladal z angličtiny p. Jakub Čavoj. 
 
V úvode p. Kenny poďakoval za pozvanie a uviedol, že mu je cťou byť prítomný na volebnej konferencii 
SFZ aj v mene prezidenta FIFA p. Gianniho Infantina  a generálnej sekretárky FIFA p. Fatmy Samoura.  
„Naším cieľom, v rámci FIFA, je pracovať a robiť futbal globálnym. Naším cieľom je tiež pomáhať všetkých 
národným zväzom a z tohto dôvodu som prítomný na Vašej konferencii, aby som podporil všetky Vaše 



 
 

aktivity. Keď chceme spoločne pracovať, je potrebná spolupráca. Snažíme sa nerozdeľovať národné 
asociácie a všetky národné zväzy sú pre nás rovnako dôležité. V ostatnom období som bol prítomný na 
konferencii v Senegale. V rámci nášho oddelenia je pre nás dôležitý program FIFA Forward, ktorý 
podporuje národné zväzy a ich rozvoj.“  
V úvode p. Kenny doplnil, že súcití s aktuálnou situáciou na Ukrajine a poďakoval prezidentovi SFZ, že to 
vo svojom prejave spomenul. Osobne sa pred mesiacom zúčastnil na oslavách Ukrajinského futbalového 
zväzu, kde sa stretol z ich vrcholnými predstaviteľmi. 
Ďalej p. Kenny poďakoval a pogratulovať prezidentovi SFZ za všetky úspechy a pokrok, ktorý Slovensko 
robí v rámci programu FIFA Forward. Vo svojom prejave pogratuloval k dvom úspešným projektom, a to 
projektu VAR tréningového centra v Senci a futbalovým akadémiám. V súčasnosti sú rozpracované ďalšie 
projekty, ako napríklad projekt infraštruktúry, ktorý zabezpečí vhodné prostredie pre budúcnosť futbalu. 
Záverom p. Kenny uviedol, že prezidenta SFZ, generálneho sekretára SFZ, ako aj vedenie SFZ vždy rád 
privíta v Paríži, a to z dvoch dôvodov. Nakoľko sa oddelenie sťahuje do Paríža a druhým dôvodom je 
rozhodnutie, že dejisko finále Ligy majstrov UEFA  bude presunuté z Ruska do Paríža. „S radosťou sa k Vám 
opäť vrátim na návštevu, v rámci ktorej Vám chcem napomôcť pri spolupráci na spoločných projektoch.“ 
Uzavrel svoj príhovor p. Kenny a poďakoval prítomným za pozornosť. 
 
Predsedajúci odovzdal slovo p. Jozefovi Klimentovi, zástupcovi UEFA a bývalému generálnemu sekretárovi 
SFZ, ktorý poďakoval za slovo a na úvod uviedol, že je nesmierne rád opäť prítomný na konferencii SFZ 
a odovzdal pozdrav od prezidenta UEFA p. Aleksandra Čeferina. „Máme za sebou neľahké obdobie 
spôsobené pandemickou situáciou, projektom Super liga a rozhodnutím o organizácii majstrovstiev sveta 
každé dva roky. Tieto neľahké úlohy aktuálne zatienili udalosti na Ukrajine, na ktorú sa aktuálne upriamujú 
oči celého sveta. V rámci našej futbalovej rodiny veríme, že v krátkom čase nastane obdobie, kedy sa 
Ukrajina bude môcť ďalej rozvíjať.  V týchto minútach prebieha zasadnutie VV UEFA, na ktorom sa ma 
riešia dve rozhodnutia – dejisko finále Ligy majstrov UEFA a skutočnosť, že na území Ukrajiny a Ruska sa 
momentálne nemôžu hrať žiadne medzištátne zápasy na klubovej alebo národnej úrovni pod hlavičkou 
UEFA.“ 
Ďalej p. Kliment uviedol, že VV SFZ bude na tejto voľbe doplnený o nových členov, a touto cestou 
poďakoval funkcionárom, ktorým dnešným dňom končia funkčné obdobia za ich dlhoročnú prácu pre 
Slovensko. Prezident SFZ patrí medzi desať najdlhšie slúžiacich prezidentov v rámci členských asociácii 
UEFA. Čo je považuje za znak prosperity futbalu na Slovensku.  
Prezident UEFA hovorí, že Nyon je domovom všetkých futbalových zväzov. Prezident SFZ spolu 
s generálnym sekretárom SFZ boli pred časom na návšteve v Nyone, a teda boli na návšteve doma. SFZ na 
tomto stretnutí oboznámili zástupcov UEFA s aktuálnym stavom na Slovensku, predniesli svoje vízie do 
budúcna a požiadali o usporiadanie o organizáciu ME U21 v roku 2025. 
Touto cestou p. Kliment zaželal Slovensku veľa zdravia, úspechov a tvorivých síl, pretože futbal je len jeden 
a všetci sa musíme spojiť aby sme ho rozvíjali. 
 
Predsedajúci odovzdal slovo p. Ivanovi Husárovi, štátnemu tajomníkovi MŠVVaŠ SR. 
 
Pán Husár poďakoval za slovo. Bol poctený pozvaním do Petrohradu na minuloročné zápasy ME 2020, 
z ktorého má veľa pozitívnych zážitkov. Cestou na konferenciou si prečítal, že príslovie „Keď zbrane rinčia, 



 
 

múzy mlčia“ je ruské. Preto mu je ľúto, keď vzhľadom na situáciu bola Ruskej federácii odobratá možnosť 
odohrať finále Ligy majstrov UEFA. Všetkým poprial, aby futbalové štadióny nemuseli byť útočiskom pre 
ľudí, utekajúcich pre vojnou a na Slovensku bude možné pokračovať v projektoch, ako je napríklad Košická 
futbalová aréna. Na tento projekt boli na vláde SR vybojované peňažné prostriedky vo výške 4 milióny 
EUR. Považuje za potrebné presunúť reprezentáciu na východ, kde je potrebné pritiahnuť divákov. Z tohto 
miesta p. Husár uviedol, že ako veľký obdivovateľ príde v stredu na zápas U19 klubu MŠK Žilina proti 
Salzburgu.  
Dlhoročnému známemu p. Štefanovi Tarkovičovi poprial do budúcna veľké úspechy slovenskej 
reprezentácie. Na záver p. Husár poďakoval za slovo a uviedol, že futbal má čo robiť, pretože hokejisti 
majú bronz.  
 
2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie 
 
Na úvod tohto bodu programu predsedajúci požiadať predsedu Mandátovej komisie o informáciu, či sa 
zmenilo kvórum. Predseda Mandátovej komisie uviedol, že pribudli chýbajúci dvaja delegáti, počet 
delegátov s právom hlasovať je 100 %. Následne predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali 
o správe Mandátovej komisie SFZ. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ berie na vedomie správu Mandátovej komisie SFZ.  
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87  
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Predsedajúci oznámil, že o návrhoch na schválenie pracovných komisií konferencie SFZ sa bude hlasovať 
verejným hlasovaním. Na schválenie navrhnutých členov pracovných komisií konferencie SFZ je podľa 
Rokovacieho poriadku SFZ potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov.  
 
Ďalej informoval, že po dohode s navrhnutým predsedom Návrhovej komisie SFZ bude pri každom 
hlasovaní zobrazený návrh uznesenia, o ktorom bude konferencia SFZ hlasovať verejným hlasovaním, ak 
v priebehu bodu programu nebude tento návrh uznesenia zmenený. Predsedajúci požiadal predsedu 
Mandátovej komisie SFZ, aby v prípade, že dôjde k závažnej zmene kvóra túto skutočnosť oznámil priamo 
predsedajúcemu. Ďalej uviedol, že návrhy na členov pracovných komisií boli podané generálnym 
sekretárom SFZ, ÚLK a zástupcami regionálnych futbalových zväzov. 
 
 



 
 

Za skrutátorov konferencie boli navrhnutí: p. Vladimír Medveď (hlavný skrutátor), p. Milan Sládkovič, p. 
Miroslav Richtárik a p. Svetlana Liptáková.  
 
Predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu. 
 
Konferencia SFZ schvaľuje za hlavného skrutátora p. Vladimíra Medveďa a za skrutátorov p. Milana 
Sládkoviča, p. Miroslava Richtárika a p. Svetlanu Liptákovú. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: p. Vendelín Novysedlák, p. Ivan Gróf a p. Milan Bezák.  
 
Predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu.  
 
Konferencia SFZ schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Vendelína Novysedláka, p. Ivana Grófa a p. Milana 
Bezáka. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0 
Nehlasovalo: 0 
  
Uznesenie bolo prijaté.  
  
Ďalším hlasovaním v rámci tohto bodu programu bolo schvaľovanie členov Mandátovej komisie SFZ. Za 
členov Mandátovej komisie SFZ boli navrhnutí: p. Ján Palenčár (BFZ), p. Anton Laco (ZsFZ), p. Marian 
Petrok (SsFZ),  p. Jaroslav Švarc (VsFZ), p. Milan Vojtek (SFZ), p. Karol Feranec (ÚLK). Za predsedu navrhli 
navrhnutí členovia Mandátovej komisie SFZ p. Milana Vojteka.  
 
Predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy.   
 



 
 

Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu.  
 
Konferencia SFZ schvaľuje za predsedu Mandátovej komisie SFZ p. Milana Vojteka a za členov Mandátovej 
komisie SFZp. Ján Palenčár (BFZ), p. Anton Laco (ZsFZ), p. Marian Petrok (SsFZ),  p. Jaroslav Švarc (VsFZ), 
p. Milan Vojtek (SFZ), p. Karol Feranec (ÚLK). 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
Posledným hlasovaním tohto bodu programu bolo schvaľovanie členov návrhovej komisie SFZ. Za členov 
návrhovej komisie SFZ boli navrhnutí: p. Ján Džubák (VsFZ), p. Kamil Kyselica (BFZ), p. František Urban 
(ZsFZ), p. Roman Horák (SsFZ), p. Tomáš Fodrek (SFZ), p. Vladimr Rusnák (ÚLK). Za predsedu navrhli 
navrhnutí členovia návrhovej komisie SFZ p. Jána Džubáka. 
 
Predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy.   
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o návrhu.  
 
Konferencia SFZ schvaľuje za predsedu návrhovej komisie SFZ p. Jána Džubáka (VsFZ) a za členov návrhovej 
komisie p. Kamila Kyselicu (BFZ), p. Františka Urbana (ZsFZ), p. Romana Horáka (SsFZ), p. Tomáša Fodreka 
(SFZ), p. Vladimíra Rusnáka (ÚLK). 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0 
Nehlasovalo: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ 
 
Predsedajúci informoval prítomných delegátov, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 19. januára 2022 
v Bratislave odporučil delegátom konferencie schváliť návrh programu konferencie, ktorý bol zverejnený 
na webovom sídle SFZ. Zverejnený program bol administratívne vytvorený generálnym sekretárom SFZ na 
základe návrhov VV SFZ, delegátov, kontrolóra, členov orgánov SFZ, riadnych členov a pridružených 
členov, v zmysle čl. 45 ods. 1 stanov SFZ. Predsedajúci ďalej informoval, že do začatia konferencie nebol 



 
 

doručený návrh na doplnenie, resp. vypustenie bodov programu konferencie.  
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia schvaľuje návrh programu Konferencie SFZ.  
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0 
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené.  
 
Následne predsedajúci oboznámil prítomných delegátov s organizačnými pokynmi ohľadom prihlásenia 
sa do diskusie k jednotlivým bodom, pripomienkam, návrhom k formulácii záverov, aby tieto odovzdávali 
skrutátorom najneskôr do začatia bodu programu „Diskusia“. Prítomných oboznámil taktiež s časovým 
limitom prednesenia návrhu, diskusného príspevku alebo pripomienky. Ďalej uviedol, že v prípade 
predloženia pozmeňovacieho návrhu sa bude najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu a ak bude 
pozmeňovací návrh schválený, následne sa bude hlasovať o upravenom texte navrhovaného uznesenia. 
Ak pozmeňovací návrh nebude schválený, bude sa hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. 
Pozmeňujúci návrh musí byť predsedajúcemu predložený písomne a musí obsahovať pôvodný text 
a navrhovaný text uznesenia. Predsedajúci ďalej požiadal delegátov, aby počas hlasovania neopúšťali 
rokovaciu miestnosť a všetkých prítomných, aby si vypli mobilné telefóny alebo prepli do tichého režimu. 
Zároveň predsedajúci poprosím všetkých prítomných, aby počas rokovania konferencie mali ústa a nos 
prekryté respirátorom. 
 
4. Udeľovanie ocenení SFZ  
 
Predsedajúci na úvod tohto bodu programu predstavil laureáta zlatého odznaku SFZ pred jeho samotným 
slávnostným udelením. Predsedajúci poznamenal, že zlatý odznak bol prednesenému laureátovi udelený 
na základe rozhodnutia VV SFZ za dlhoročnú prácu v prospech slovenského futbalu a pri príležitosti 
životného jubilea, na základe návrhu BFZ.  
 
Zlatý odznak SFZ si z rúk prezidenta SFZ a generálneho sekretára SFZ prevzal p. Juraj Jánošík. 
 
5. Správa kontrolóra SFZ za rok 2021 
 
Predsedajúci odovzdal slovo p. Vaľkovi, hlavnému kontrolórovi SFZ. Na úvod p. Vaľko uviedol, že správa 
kontrolóra a Revíznej komisie SFZ bola spracovaná na základe zákona o športe § 13 ods. 3 písm. e), ako aj 
§ 14 ods. 9. Celá správa kontrolóra bola zverejnená na webovom sídle SFZ, v časti Konferencia „Podklady“, 
sedem dní pred konaním volebnej konferencie SFZ. Predmetná správa informuje o činnosti kontrolóra, 



 
 

ako aj o činnosti členov Revíznej komisie SFZ. Pán Vaľko skonštatoval, že pri kontrolnej činnosti vládla 
ústretovosť a s poskytnutím podkladov nebol žiaden problém. SFZ dodržiava zákony Slovenskej republiky, 
ctí si predpisy a poriadky UEFA a FIFA, zároveň je vlajkovou loďou medzi národnými športovými zväzmi na 
Slovensku.     
Pán Vaľko uviedol, že v prípade akýchkoľvek otázok je k dispozícii prítomným delegátom na zodpovedanie 
ich otázok. Zároveň prítomných delegátov požiadal aby v zmysle čl. 42 ods. 3 písm. n) Stanov SFZ hlasovali 
za schválenie správy kontrolóra a Revíznej komisie SFZ. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje Správu Kontrolóra SFZ za rok 2021. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
6. Správa prezidenta o činnosti orgánov a organizačných zložiek SFZ za obdobie rokov 2018 – 2021 
 
Predsedajúci odovzdal slovo prezidentovi SFZ p. Kováčikovi, ktorý začal zhrnutím štvorročného obdobia 
v štyroch základných líniách. Do futbalu na Slovensku nikdy nešlo viacej finančných prostriedkov ako 
v rokov 2018 až 2021, pre porovnanie uviedol, že v roku 2011 bol na slovenský futbal od štátu poskytnutý 
príspevok vo výške 2 milióny EUR a v roku 2021 bol poskytnutý príspevok vo výške 12 miliónov EUR.  Podľa 
prezidenta SFZ sú nesmierne dôležité finančné prostriedky použité na financovanie infraštruktúry, ktoré 
sú neskôr vrátené hlavne v medzinárodnom meradle, pri organizovaní medzinárodných podujatí. Od 
vzniku Slovenskej republiky nebolo investovaných toľko finančných prostriedkov do amatérskeho futbalu 
ako v posledných štyroch rokoch. Finančné prostriedky boli poskytnuté 546 žiadateľom na financovanie 
amatérskej infraštruktúry, spolu vo výške 10 miliónov EUR. Financované boli futbalové akadémie v Zlatých 
Moravciach a v Podbrezovej, kde každej futbalovej akadémií boli poskytnuté prostriedky vo výške 
500.000,- EUR, spolu 1 milión EUR. Ďalším financovaných projektom bolo spustenie systému VAR a pre 
rozhodcov boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 milión EUR. SFZ s úzkej spolupráci s ÚLK 
výrazným spôsobom napomohli pri vyjednaní podmienok pandemickej pomoci od štátu, vo výške                    
15 miliónov EUR. Od roku 2018 SFZ hradí náklady na delegované osoby a dnes dostávajú kluby príspevok 
vo výške 200.000,- EUR. Prezident SFZ tiež dúfa, že táto suma nie je definitívna a v roku 2022 sa podarí 
túto sumu navýšiť. 
Od roku 2011 do roku 2022 bolo do infraštruktúry na Slovensku investovaných viac ako 100 miliónov EUR. 
Tieto finančné prostriedky boli od rôznych zdrojov, ale partnerom pre tieto inštitúcie bol vždy SFZ. 
Prezident uviedol, že pri každej jeho voľbe hovorí „Neviem zaručiť športové výsledky, ale urobím všetko 
preto, aby naše reprezentácie mali čo najlepšie podmienky.“ Za posledné roky sa tieto slová naplnili a za 



 
 

posledné štyri roky sme to ešte vylepšili. 
Verejnosť posudzuje úspešnom športového zväzu podľa dosiahnutých výsledkov reprezentácie „A“ 
mužstva. SFZ vytvára podmienky, ktoré sú porovnateľné s inou vyspelejšou krajinou, aj vzhľadom na 
veľkosť krajiny, možnosť výberu hráčov a taktiež s prihliadnutím na finančné prostriedky. Slovensko sa 
snaží držať krok s európskou špičkou. Posledné štyri roky „A“-čka nemôže hodnotiť ako úspešné. Prezident 
SFZ považuje za najsvetlejší moment postup na EURO 2020 a s tým spojený finančný profit. Tieto finančné 
prostriedky budú použité pre amatérsky futbal. Pre úspešnú prezentáciu je potrebné neustále zlepšovanie 
jej podmienok. Posledné dva ročníky mládežníckych majstrovstiev Európy boli zrušené a pre nás 
„bohužiaľ“ práve z dôvodu, že prvýkrát v histórii, postúpili všetkých mládežníckych kategórií do Elite 
round. 
Touto cestou prezident pogratuloval klubom ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava za účasť skupinovej 
fáze Európskej ligy a taktiež klubu MŠK Žilina, za jeho famózny úspechu v mládežníckej Lige majstrov UEFA. 
SFZ je pevnou a váženou súčasťou UEFA a FIFA a dokáže zorganizovať podujatia na najvyššej úrovni. Pri 
nástupe do funkcie v roku 2010 spoločne s vtedajším generálnym sekretárom avizoval, otvorenosť 
Slovenska organizovať čo najviac medzinárodných podujatí. V roku 2013 sme hostili záverečný turnaj ME 
do 17 rokov, v roku 2015 sme hostili UEFA Couch workshop, v roku 2016 záverečný turnaj ME žien do 19 
rokov a v roku 2018 sme hostili Kongres UEFA. V tomto roku sa na našich štadiónoch odohrá finálový 
turnaj ME do 19 rokov.  Najbližším cieľom sú ME do 21 rokov, nakoľko ide o najväčší turnaj ktorý je možné 
zorganizovať na Slovensku. SFZ bol jedným z iniciátorov vzniku stredoeurópskej skupiny V4 a Rakúsko. 
Neskôr sa do skupiny pridalo Lichtenštajnsko, Nemecko a Švajčiarsko. Slovensko má trvalé zastúpenie aj 
v komisiách UEFA. 
Futbal v médiách je ďalšia oblasť, ktorej sa prezident SFZ v rámci svojej správy venoval. V roku 2008 sa 
takmer nevysielal priateľský zápas s Nemeckom, keďže RTVS ho vtedy odmietla vysielať a prezident SFZ 
spoločne s p. Milanom Filom spojili finančné prostriedky, aby sa tento zápas odvysielal. Jedným zo 
základných cieľov prezidenta v roku 2010 bolo dostať slovenský futbal na televízne obrazovky. Za posledné 
štyri roky sa ÚLK podarilo dohodnúť s televíziou Markíza a SFZ sa dohodol s televíziou JOJ na vysielaní 
zápasov II. ligy, Slovnaft Cupu, stretnutí U21 a žien. Dnes je slovenský futbal prezentovaný tromi 
najväčšími televíziami na Slovensku. 
Za dôležité považuje prezident rovnako aj rozširovanie Siene slávy SFZ. 
Pandémia preverila schopnosť SFZ a všetkých jej zložiek zo situáciou, ktorá sa tu doteraz nevyskytla. SFZ 
dôstojne zvládla aj túto ťažkú situáciu. Ukázalo sa, že SFZ dokázal aj v krízových situáciách prísť 
s riešeniami na všetkých jeho úrovniach. Prezident vyzdvihol elektronizáciu procesov vo futbale, ISSF, 
ktorý napomohol aj v čase lockdownov a práce z domu, aby sme ostali v kontakte a zvládali naskytnuté 
situácie.  
Futbalu a športu za posledné obdobie uškodil prístup štátnych orgánov k športu a kultúre. Opatrenia, 
ktoré bezhlavo prijímali v rámci pandemických opatrení najviac dopadli na šport a kultúru. Tieto oblasti 
v mysliach kompetentných ostali na úrovni voľnočasových aktivít s katastrofálnym výsledkom. Prezident 
SFZ uviedol, že chaos v rozhodovaní a prístup k rôznym oblastiam života spoločnosti, zbytočne 
komplikované a neraz nevykonateľné, rýchlo meniace sa rozhodnutia prispeli k zvyšovaniu nedôvery 
a napätia spoločnosti.  
„Nemôžme mať za zlé, keď sa dieťa bojí tmy, ale je tragédia, keď sa dospelý človek bojí svetla“, 
poznamenal prezident SFZ. 



 
 

Táto nepríjemná a nepriaznivá situácia dokázala, že v prípade potreby sa dokážu spojiť najväčšie slovenské 
športové zväzy pre potreby športu ako takého. Prezident SFZ následne poďakoval za pozornosť. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ berie na vedomie Správu prezidenta SFZ o činnosti orgánov a organizačných zložiek SFZ 
za obdobie rokov 2018 - 2021. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2022 
 
Predsedajúci udelil slovo p. Korinekovi, ktorý poďakoval za slovo a predniesol úvodné slová k návrhu 
rozpočtu SFZ na rok 2022. 
 
Návrh rozpočtu vychádza zo strategického plánu SFZ, na ktorého tvorbe spolupracovali oddelenia SFZ. Pri 
tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2022 bol vykonaný vnútorný audit a jednotlivé požiadavky boli schválené 
s prihliadnutím na existujúce zdroje. 
Návrh rozpočtu počíta s predpokladom, že pandemická situácia spojená s ochorením COVID-19 sa zmení 
do normálneho režimu. 
Štruktúra rozpočtu je rovnaká ako za posledné štyri roky. Plánujeme príjmy a výdavky na úrovni                       
24 miliónov EUR. Príjmy SFZ sú rozdelené podľa jednotlivých zdrojov a najvýznamnejší príjem bude 
poskytnutý z MŠVVaŠ SR, a to z príspevkov uznanému športu vo výške 12.367.000,- EUR. Z tejto sumy 
budeme čerpať 500.000,- EUR na kapitálové výdavky (prevádzku). Druhým najvýznamnejších príjmom je 
dotácia z UEFA, kde došlo k navýšeniu za marketingové práva a Ligu národov UEFA. Medziročne sú dotácie 
nižšie, nakoľko v minulom roku bola poskytnutá dotácia z EURO vo výške 9.250.000,- EUR. Tretím 
najvýznamnejším príjmom je dotácia z FIFA vo výške 1 milión dolárov. Medzi ostatné príjmy patrí nájomné 
z budov a majetku SFZ, registračné poplatky, poplatky za vzdelávanie, predaj vstupeniek a iné. Posledným 
príjmom účtujeme dcérskej spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o. za predaj práv sumu vo výške 500.000,- EUR. 
 
Najvýznamnejšie výdavky rozpočtu sú rozdelené v deviatich kapitolách: reprezentácie vo výške 5,5 milióna 
EUR, mládež a rozvoj vo výške 3,5 milióna EUR, majetok SFZ, profesionálny futbal, amatérsky futbal vo 
výške 4,9 milióna EUR, administratíva, vzdelávanie, pridružení členovia, ženský futbal a podujatia. Najväčší 
nárast predstavovala kapitola amatérskeho futbalu. Druhý medziročný nárast bude v kapitole mládež 
a rozvoj, kde aktívne podporíme ÚTM s ročnou podporou po 26.000,- EUR, akadémie s ročnou podporou 
po 100.000,- EUR a čakateľov po 5.000,- EUR. V tejto kategórii je významným projektom „Dajme spolu 



 
 

gól“ pre materské školy a základné školy, kde rozpočtujeme 210.000,- EUR. Pri vytváraní rozpočtu 
reprezentácie kladieme veľký dôraz na komplexné rozpočtovanie každej akcie. V roku 2022 sú 
naplánované v reprezentácii „A“: 6 zápasov Ligy národov UEFA, 4 priateľské zápasy; reprezentácia U21: 4 
kvalifikačné zápasy majstrovstiev Európy a 4 priateľské zápasy; mládežnícke kategória: 35 aktivít doma 
a vonku; ženy „A“: 3 kvalifikačné zápasy ME, kontrolné zrazy alebo priateľský zápas; mládež dievčatá: 17 
akcií za celý rok vrátane kontrolných zrazov a sústredení. Pri plánovaní jednotlivých akcií počítame so 
zvýšenými nákladmi za ubytovanie a iných služieb, ale realita v priebehu náš môže prekvapiť. Máme 
oprávnenú obavu za dodržanie limitov pre jednotlivé kategórie.    
Na organizáciu majstrovstiev U19 sme vyčlenili 500.000,- EUR zo svojich zdrojov. Na túto akciu počítame 
s príjmami od UEFA, MŠVVaŠ SR, ale aj marketingových partnerov, ktoré budú čiastočne kompenzovať 
túto akciu. 
K časti "Majetok SFZ“ p. Korinek uviedol, že najväčšie náklady idú na prevádzku sídla SFZ, projekty IT 
a prevádzkové náklady na NTC Poprad a NTC Senec. 
Najväčšie výdavky na profesionálny futbal idú na Fortuna ligu a II. ligu, príspevok ÚLK a iné. 
Výdavky na amatérsky futbal tvorí príspevok uznanému športu, ktoré slúži ako materiálna pomoc čerpaná 
prostredníctvom e-shopu, ďalej príspevok RFZ na činnosť a príspevky pre ObFZ. 
Administratíva SFZ je náročnou rozpočtovou kapitolou v ktorej najväčšou položkou sú personálne náklady, 
náklady na činnosť jednotlivých oddelení, orgánov a komisií, prezidenta, generálneho sekretára a daňové 
náklady. 
V rozpočtovej kapitole „Pridružení členovia“ pôjde najväčšia položka na futsal, plážový futbal, nadáciu SFZ, 
UčPS, ÚFTS, KLK a LOSS. 
Okrem prevádzkového rozpočtu p. Korinek predstavil aj investičné výdavky SFZ v objeme 10 miliónov EUR, 
s najvýznamnejšími položkami sú pre profesionálny futbal vo výške 5.850.000,- EUR a amatérsky futbal 
3,6 milióna EUR. Rovnako aj investičné príjmy, ktoré sú naplánované zo strany MŠVVaŠ SR, UEFA, FIFA. 
 
Tento materiál bol prerokovaný a schválený na zasadnutí VV SFZ dňa 19.01.2022. VV SFZ odporučil schváliť 
konferencii SFZ tento materiál a p. Korinek poďakoval za pozornosť. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje návrh rozpočtu SFZ na rok 2022. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 82  
Hlasovalo za: 82 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
 
 



 
 

8. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2022 
 
Predsedajúci udelil slovo p. Hlbokej. Návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. je oproti roku 2021 vyšší 
o približne 160.000,- EUR na strane výnosov, ako aj na strane nákladov. Návrh je štruktúrovaný do 6 
kategórií - partneri cash, partneri barter, reprezentácia, práva a licencie a iné. Najväčší nárast je plánovaný 
v kategórií partneri cash, kde máme nových partnerov Slovenská produkčná, a.s., SZRT Slovakia s.r.o. 
(betRing). Výnosy na rok 2022 sú naplánované s prihliadnutím na pandemickú situáciu na Slovensku, sa 
počíta s polovičnou návštevnosťou jednotlivých podujatí v roku 2022. V roku 2022 bude SFZ Marketing 
s.r.o. spoluorganizovať ME U19 v termíne 18.06.-01.07.2022. SFZ Marketing s.r.o. spolupracuje taktiež na 
organizácii profesionálneho a amatérskeho futbalu, kde robí pre projekt Slovnaft Cup a II. ligu všetky 
žreby, predkolá a streamy. V roku 2022 sa zvýšili náklady na prevádzku budovy, keďže v tomto roku je 
naplánovaná investícia do zriadenia samostatného odberného miesta na prevádzkovanie samostatných 
fotovoltarických panelov. Následne p. Hlboká poďakovala za pozornosť. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2022. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 81 
Hlasovalo za: 81 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
9. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ 
 
V súvislosti s uvedeným bodom programu si Vás dovoľujeme upozorniť, že k danému bodu programu boli 
doručené dva návrhy týkajúce sa zmeny a doplnenia stanov SFZ, z ktorých prvý bol vypracovaný členom 
VV SFZ pre legislatívno-právne otázky, spolu s administratívou SFZ a druhý návrh bol doručený zo strany 
Asociácie klubov II. futbalovej ligy. 
 
Pán Pitek v úvode informoval prítomných delegátov o znení návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ, 
ktorý vypracoval člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky spolu s administratívou SFZ. Tento návrh na 
zmenu a doplnenie Stanov SFZ spočíva v nasledujúcich bodoch: (i) v bode 4 sa navrhuje doplniť 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, (ii) v bode 5 sa na základe žiadosti od UEFA navrhuje nastaviť vekový limit pre funkcionárov 
SFZ 70 rokov; zároveň je však v rámci účinnosti uvedené, aby práve predmetné ustanovenie bolo účinné 
až od 2. marca 2022, teda po konaní volieb na VV SFZ. Zámerom je, aby celý volebný proces, ktorý začal 
na volebných konferenciách ObFZ a RFZ bol dokončený bez tohto pravidla a všetky nasledujúce voľby, aby 



 
 

sa uskutočnili s pravidlom vekového limitu ako povinné ustanovenie aj pre ObFZ a RFZ; v bode 7 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 bode 8 sa 
navrhuje, aby vytvoriť v rámci stanov SFZ predpoklad na to, že pri obsadení členov VV SFZ sa vyžaduje, aby 
bol aspoň jeden člen VV SFZ ženského pohlavia a to tak, že 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 neobsadenú́ funkciu a určí termín ich konania; v bode 12 
navrhuje na obsadenie funkcie člena VV SFZ možnosť uplatniť primerane postup podľa článku 37 ods. 9 
(teda aj dočasné poverenie). Účinnosť tejto novely Stanov je navrhovaný jej schválením, okrem bodu číslo 
5 (doplnenie vekovej hranice do článku 37 ods. 1), ktorému sa navrhuje nadobudnutie účinnosti dňa 
02.03.2022. Pán Pitek zároveň uviedol, že na zasadnutí VV SFZ zo dňa 19.01.2022 a 01.02.2022 odporučil 
VV SFZ schváliť predmetný návrh člena VV SFZ pre legislatívno-právne otázky a administratívy SFZ. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ vypracovaný členom VV SFZ pre 
legislatívno-právne otázky a administratívou SFZ. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 86 
Hlasovalo za: 86 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Následne p. Pitek v krátkosti informoval prítomných delegátov o znení návrhu na zmenu a doplnenie 
Stanov SFZ, ktorý vypracovala a predložila Asociácia klubov II. futbalovej ligy. Návrh bol doručený dňa 
31.01.2022. 
Asociácia klubov II. futbalovej ligy navrhuje zmenu čl. 48 ods. 2 písm. c) „štyria členovia za profesionálny 
futbal, pričom 3 z nich sú zástupcovia futbalových klubov súťažiacich v najvyššej súťaže a 1 zástupca 
z futbalových klubov súťažiacich v druhej najvyššej súťaži, z ktorých jeden je viceprezident pre 
profesionálny futbal,“, ako dôvod Asociácia klubov II. futbalovej ligy, že „považuje za korektné aj 
zastúpenie zástupcov prvej a druhej ligy v pomere 3:1, z dôvodu atraktívnosti a kvality dvoch najvyšších 
súťaží na Slovensku.“ 
 
V súvislosti s predmetným návrhom p. Pitek oznámil delegátom, že predkladateľ neuviedol procesný 
postup na dosiahnutie uvedeného cieľa zmeny ani účinnosť tejto zmeny. Predmetný návrh nebol 
procesovaný obvyklým postupom, a to prerokovaním na VV SFZ a preto neprešiel odporúčaním na VV SFZ. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 



 
 

 
Konferencia SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ vypracovaný Asociáciou klubov II. 
futbalovej ligy. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 84 
Hlasovalo za: 15 
Hlasovalo proti: 35 
Zdržalo sa hlasovania: 32 
Nehlasovalo: 2 
 
Uvedené uznesenie nebolo schválené. 
 
10. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 4 písm. a) a písm. 
b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
 
Daný bod predniesla p. Berdisová, ktorá uviedla, že SFZ bude tak ako každý rok od roku 2016 prerozdeľovať 
príspevok uznanému športu z rozpočtu MŠVVaŠ SR. Na základe zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému 
športu bude SFZ poskytnutý príspevok vo výške 12.367.474,- EUR. V súlade s čl. 4 ods. 2 tejto zmluvy platí, 
že ak v roku 2022 bude krízová situácia trvať viac ako 30 dní, v súlade s ust. § 101a ods. 5 Zákona o športe 
sa ustanovenia o povinnom rozdelení príspevku nepoužijú a v takom prípade je SFZ povinný postupovať 
podľa ust. § 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 ako 30 dní, tzn. pre SFZ je obligatórne len dodržanie 
maximálneho limitu na úhradu výdavkov na prevádzku, napriek tomu VV SFZ navrhuje postupovať tak, že 
príspevok uznanému športu sa rozdelí futbalovým klubom podľa ust. § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) Zákona 
o športe a teda podiel sa oproti predchádzajúcemu roku navýši. 
Príspevok v celkovej výške 1.780.121,- EUR navrhujeme rozdeliť pomerne futbalovým klubom podľa počtu 
aktívnych hráčov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U23 s výnimkou 
hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí budú mať v súťažnom ročníku 2021/2022 aspoň tri oficiálne 
štarty v zápasoch podľa zápisov o stretnutí. Návrh prerozdelenia podľa jednotlivých futbalových klubov 
bola súčasťou podkladov k tejto volebnej konferencii SFZ. Futbalový klub bude ako po minulé roky čerpať 
finančné prostriedky cez systém pridelených kreditov, použiteľný na kúpu tovarov a služieb na e-shope. 
Pani Berdisová ďalej zdôraznila, že tieto prostriedky je možné použiť na účely podpory mládeže, tzn. nie 
je možné uhrádzať výdavky, ktoré nie sú určené na šport mládeže a generované napr. z činnosti 
seniorského družstva futbalového klubu.  
Príspevok vo výške 2.373.495,- EUR pre futbalové akadémie mládeže a ÚTM navrhujeme prerozdeliť 
v závislosti od plnenia kritérií Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ a tento príspevok bude 
prerozdelovaný v dvoch oblastiach. 
Pre súťažný ročník 2021/2022 máme 14 futbalových akadémií mládeže, ktorým navrhujeme poskytnúť po 
100.000,- EUR, 26 ÚTM navrhujeme poskytnúť po 35.000,- EUR a 15 čakateľom (futbalové kluby so 
základnou licenciou mládeže) po 5.000,- EUR. Druhou oblasťou je program podpory talentovaných hráčov 
v kategóriách U12 až U15. Následne p. Berdisová poďakovala za pozornosť. 



 
 

 
O slovo s pripomienkou sa prihlásil p. Horák, ktorý uviedol: v zmysle zákona o športe sa finančné 
prostriedky prerozdeľujú podľa počtu aktívnych športovcov v individuálnych športoch a podľa počtu 
družstiev v kolektívnych športoch. V návrhu sa uvádza kľuč prerozdeľovania podľa počtu aktívnych 
športovcov, aj napriek tomu že sa pominulé roky prerozdeľovali príspevky podľa počtu aktívnych družstiev. 
 
Pani Berdisová uviedla, že táto zmena je dokomunikovaná s MŠVVaŠ SR, nakoľko v minulosti dochádzalo 
k umelému vytváraniu družstiev. Tento prístup považujeme za spravodlivejší a daný postup bol 
dokomunikovaný aj s Hlavnou kontrolórkou športu. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje návrh na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 4 písm. a) a 
b) zákona č. 440/2015 Z. z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 71 
Hlasovalo za: 71 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
11. Schvaľovanie návrhu na poverenie na výkon činnosti člena VV SFZ v zmysle čl. 37, ods. 9 stanov SFZ 
 
Predsedajúci odovzdal slovo p. Pitekovi.  
 
Pán Pitek uviedol, že na základe skutočnosti, že na tejto konferencii bol schválený návrh na zmenu 
a doplnenie Stanov SFZ, bola vytvorená pozícia vo VV SFZ – zástupca pre marketing a strategické 
plánovanie. Prezident SFZ p. Ján Kováčik navrhol poveriť p. Mgr. Máriu Berdisovú za člena VV SFZ – 
zástupcu pre marketing a strategické plánovanie. Predmetný návrh bol prerokovaný na zasadnutí VV SFZ 
dňa 19.01.2022, kde bol odporučený na schválenie delegátmi dnešnej konferencie. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje návrh na poverenie na výkon činnosti člena VV SFZ - zástupca pre marketing a 
strategické plánovanie v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ pre Mgr. Máriu Berdisovú. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 74 
Hlasovalo za: 74 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  



 
 

Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
12. Voľba prezidenta SFZ 
 
Predsedajúci odovzdal slovo predsedovi Volebnej komisie SFZ, p. Benedikovičovi. Predseda Volebnej 
komisie SFZ oboznámil prítomných delegátom vyhlásením a prípravou volieb do orgánov SFZ volených na 
dnešnej konferencii SFZ. Volebná komisie SFZ v súlade s čl. 46 ods. 3 stanov SFZ na svojom zasadnutí dňa 
12.01.2022 vyhlásila voľby do funkcií volených dnešnou volebnou konferenciou SFZ. Vyhlásenie volieb 
Volebnou komisiou SFZ bolo zverejnené na webovej stránke SFZ v časti „Úradné správy“, ako i v časti 
„Voľby 2022“, ktorú špeciálne pre účely konania volieb v spolupráci s administratívou SFZ zriadila Volebná 
komisia SFZ. V tejto webovej sekcii bolo okrem zverejnenia vyhlásenia volieb, zverejnené aj vzory tlačív 
k podaniu návrhu kandidátov na volených členov orgánov SFZ, ako i všetky dôležité informácie k voľbám. 
Volebná komisia rozhodla, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ s požadovanými 
prílohami podľa čl. 2 Volebného poriadku bolo možné doručiť na Slovenský futbalový zväz výlučne 
elektronickou formou a to: na e-mailovú adresu: volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 
2022“. Lehota na predkladanie návrhov kandidátov sa skončila v sobotu 19.01.2022 o 23:59 hod. Volebná 
komisia na svojom zasadnutí v pondelok 21.02.2022 prevzala od administratívy SFZ doručené návrhy 
kandidátov s prílohami a po preskúmaní ich kompletnosti skonštatovala, že všetci kandidáti splnili 
podmienky kandidatúry a sú zaradení do zoznamu kandidátov schválených Volebnou komisiou SFZ.  
Zo zoznamu kandidátov, ktorí splnili podmienky kandidatúry je zrejmé, že : 
1.) v 14 prípadoch na jednu volenú funkciu, kandiduje len jeden kandidát. 
2.) v 3 prípadoch :  a.) v prípade voľby členov VV SFZ za profesionálny futbal 
       b.) v prípade voľby člena VV SFZ – zástupcu trénerov 
       c.) v prípade voľby člena VV SFZ – zástupcu hráčov  
je na volené funkcie viac navrhnutých kandidátov. 
Volebná komisia následne písomne doručila generálnemu sekretárovi SFZ zoznam kandidátov, ktorí splnili 
podmienky kandidatúry a generálny sekretár neodkladne zabezpečil zverejnenie kandidátov na členov 
orgánov SFZ a ich navrhovateľov na oficiálnej webovej stránke SFZ, ako i v sekcii Voľby 2022 a kandidátom, 
ktorí splnili podmienky kandidatúry, administratíva SFZ poslala pozvánku na zasadnutie dnešnej 
konferencie s informáciou o tom, že splnili podmienky kandidatúry a že každý kandidát má časový limit 
päť minút na zdôvodnenie svojej kandidatúry vo voľbách. 
 
Predseda Volebnej komisie SFZ poskytol prítomným informácie a pokyny týkajúce sa predmetných volieb. 
Navrhovaným kandidátom na volené funkcie do orgánov SFZ dal na vedomie, že v súlade v čl. 16 ods. 1 
Rokovacieho poriadku SFZ má každý kandidát pred samotnou voľbou časový limit 5 minút na prednesenie 
zdôvodnenia svojej kandidatúry vo voľbách. Kandidát, ktorý má záujem vystúpiť sa musí prihlásiť o slovo 
zdvihnutím ruky po ohlásení jeho voľby. Všetci navrhnutí kandidáti splnili podmienky kandidatúry 
a predseda Volebnej komisie SFZ nebude už túto skutočnosť opakovane oznamovať pri každom volenom 
kandidátovi pred jeho voľbou. Podľa čl. 6 ods. 4 Volebného poriadku SFZ, ak počet navrhovaných 
kandidátov zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené, môže konferencia SFZ jednoduchou 



 
 

väčšinou oprávnených delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní. Volebná komisia SFZ preto navrhuje 
prítomným delegátom konferencie SFZ v týchto prípadoch hlasovať verejne, o čom po úvodnom slove dá 
p. Benedikovič hlasovať. V súlade s čl. 18 ods. 6 Rokovacieho poriadku SFZ upozornil delegátov, že počas 
aktu volieb a hlasovania delegát nesmie bez súhlasu predsedajúceho opustiť rokovaciu miestnosť, nakoľko 
sa pred každou voľbou nebude zisťovaný počet delegátov v rokovacej miestnosti a uznášaniaschopnosť 
konferencie SFZ. Pán Benedikovič následne požiadal predsedu Mandátovej komisie SFZ, aby oznámil, ak 
by sa počas rokovania konferencie SFZ a aktu volieb zmenilo kvórum. Pri pochybnostiach 
o uznášaniaschopnosti požiadal Mandátovú komisiu SFZ o opätovné preverenie uznášaniaschopnosti 
konferencie SFZ, a to vykonaním opakovanej prezentácie delegátov. Konferencia SFZ za splnenia 
podmienky uznášaniaschopnosti podľa čl. 43 ods. 1 Stanov SFZ prijíma rozhodnutia pri voľbe členov do 
orgánov SFZ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. Nadpolovičná väčšina 
hlasov sa pri voľbách mení podľa toho, akého člena konferencia SFZ volí. Podľa čl. 19 Rokovacieho 
poriadku Konferencie SFZ v prípade verejného hlasovania delegáti hlasujú zdvihnutím ruky alebo 
zdvihnutím hlasovacej karty. 
Predseda Volebnej komisie SFZ pristúpil k prezentácii delegátov konferencie SFZ a vyzval delegátov, aby 
sa zdvihnutým volebným lístkom prezentovali. Predseda Mandátovej komisie SFZ skonštatoval, že 
prítomných je všetkých 87 delegátov konferencie SFZ. Následne p. Benedikovič skonštatoval, že volebná 
konferencia SFZ je uznášaniaschopná a pristúpil k hlasovaniu o spôsobe voľby členov orgánov SFZ, kde 
počet navrhovaných kandidátov zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené a vyzval prítomných 
delegátov hlasovať o tom, aby sa prípade, kde počet navrhovaných kandidátov zodpovedá počtu miest, 
ktoré majú byť obsadené, aby voľba bola vykonaná verejným hlasovaním.  
 
Pán Benedikovič  vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o spôsobe voľby členov orgánov SFZ, kde 
počet navrhnutých kandidátov, zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Predseda Volebnej komisie SFZ oznámil, že delegáti s právom hlasovať rozhodli, že voľba členov do 
orgánov SFZ, kde počet navrhnutých kandidátov, zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené  - sa 
uskutočnení verejným hlasovaním. Na základe tohto hlasovania delegáti s právom hlasovať rozhodli, že 
tajné hlasovanie sa uskutoční v 3 prípadoch a to :  

a) v prípade voľby 3 členov VV SFZ za profesionálny futbal, 
b) v prípade voľby 1 člena VV SFZ – zástupcu trénerov, 
c) v prípade voľby 1 člena VV SFZ – zástupcu hráčov.  

O spôsobe a vykonaní tajnej voľby budú poskytnuté informácie pred samotnou tajnou voľbou. 
 
Vzhľadom nato, že delegáti rozhodli o spôsobe voľby členov do orgánov SFZ, kde počet navrhnutých 
kandidátov zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené, čiže sa uskutočnia verejným hlasovaním, 



 
 

Volebná komisia SFZ navrhuje, aby sa do voľby do orgánov SFZ, ktoré sa uskutočnia tajným hlasovaním, 
v záujme plynulosti aktu volieb uskutočnili bezprostredne po volieb do orgánov SFZ, ktoré sa vykonajú 
verejným hlasovaním. Pán Benedikovič dal hlasovať o návrhu, aby sa voľby do orgánov SFZ, ktoré sa 
uskutočnia tajným hlasovaním uskutočnil bezprostredne po voľbe členov orgánov SFZ verejným 
hlasovaním. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 86 
Hlasovalo proti: 1 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Predseda Volebnej komisie SFZ oznámil, že delegáti s právom hlasovať rozhodli, že voľby do orgánov SFZ, 
ktoré sa uskutočnia tajným hlasovaním sa v záujme plynulosti aktu volieb uskutočnia bezprostredne po 
volieb do orgánov SFZ, ktoré sa vykonajú verejným hlasovaním. 
 
Predseda Volebnej komisie SFZ oznámil, že pristupuje k voľbe prezidenta SFZ s jediným kandidátom p. 
Jánom Kováčikom. V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ prezidenta SFZ volia všetci delegáti s právom hlasovať 
a kandidát bude zvolený ak vo voľbách získa nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov s právom hlasovať, 
t. j. 44 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za prezidenta SFZ p. Jána Kováčika. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe prezidenta SFZ p. Benedikovič konštatoval, že p. Ján Kováčik získal 
nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie SFZ a bol zvolený do funkcie prezidenta SFZ na nové 
funkčné obdobie a zároveň p. Benedikovič pogratuloval p. Jánovi Kováčikovi k jeho zvoleniu a prenechal 
mu slovo.  
 
Novozvolený prezident SFZ p. Ján Kováčik sa prítomným delegátom poďakoval za jeho zvolenie. 
 
 
 



 
 

13. Voľba člena VV SFZ – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy 
 
Následne p. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na člena VV SFZ – 
viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy. Jediným kandidátom na túto funkciu 
je p. Karol Belaník. V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ kandidáta na člena VV SFZ volia všetci delegáti 
s právom hlasovať a kandidát bude zvolený ak vo voľbách získa nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov 
s právom hlasovať, t. j. 44 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za člena VV SFZ – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy 
p. Karola Belaníka. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 84 
Hlasovalo za: 84 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe člena VV SFZ – viceprezidenta pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné 
vzťahy p. Benedikovič konštatoval, že p. Karol Belaník získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov 
konferencie SFZ a bol zvolený do funkcie člena VV SFZ – viceprezidenta pre štátnu reprezentáciu 
a medzinárodné vzťahy a zároveň p. Benedikovič pogratuloval p. Karolovi Belaníkovi k jeho zvoleniu 
a prenechal mu slovo.  
 
Novozvolený člen VV SFZ – viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy p. Karol Belaník 
sa prítomným delegátom poďakoval za jeho zvolenie. 
 
14. Voľba člena VV SFZ – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal  
 
P. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na člena VV SFZ – viceprezident 
pre profesionálny futbal. Jediným kandidátom na túto funkciu je p. Ivan Kozák. V zmysle čl. 48 ods. 3 
Stanov SFZ kandidáta na člena VV SFZ volia len delegáti s právom hlasovať za profesionálny futbal 
a kandidát bude zvolený, ak vo voľbách získa nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov s právom hlasovať, 
t. j. 13 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre profesionálny futbal p. Ivana Kozáka. 
 



 
 

Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 24 
Hlasovalo za: 24  
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre profesionálny futbal p. Benedikovič 
konštatoval, že p. Ivan Kozák získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie SFZ a bol zvolený 
do funkcie člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre profesionálny futbal a zároveň p. Benedikovič 
pogratuloval p. Ivanovi Kozákovi k jeho zvoleniu a prenechal mu slovo.  
 
Novozvolený člen VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal p. Ivan Kozák sa prítomným delegátom 
poďakoval za jeho zvolenie. 
 
15. Voľba štyroch členov VV SFZ – členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre 
amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ)  
 
Predseda Volebnej komisie p. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na 
člena VV SFZ – člen za amatérsky futbal. Kandidátom na túto funkciu je p. Richard Havrilla. V zmysle čl. 48 
ods. 3 Stanov SFZ kandidáta na člena VV SFZ volia delegáti s právom hlasovať za oblastné a regionálne 
futbalové zväzy a kandidát bude zvolený, ak vo voľbách získa nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov 
s právom hlasovať, t. j. 30 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za člena VV SFZ – člen za amatérsky futbal p. Richarda Havrillu. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 58 
Hlasovalo za: 58 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe člena VV SFZ – člen za amatérky futbal p. Benedikovič konštatoval, že p. 
Richard Havrilla získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie SFZ za oblastné a regionálne 
futbalové zväzy a bol zvolený do funkcie člena VV SFZ – člen za amatérsky futbal a zároveň p. Benedikovič 
pogratuloval p. Havrillovi. 
 



 
 

Predseda Volebnej komisie p. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na 
člena VV SFZ – člen za amatérsky futbal. Kandidátom na túto funkciu je p. Juraj Jánošík. V zmysle čl. 48 
ods. 3 Stanov SFZ kandidáta na člena VV SFZ volia delegáti s právom hlasovať za oblastné a regionálne 
futbalové zväzy a kandidát bude zvolený, ak vo voľbách získa nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov 
s právom hlasovať, t. j. 30 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za člena VV SFZ – člen za amatérsky futbal p. Juraja Jánošíka. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 58 
Hlasovalo za: 58 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe člena VV SFZ – člen za amatérky futbal p. Benedikovič konštatoval, že p. 
Juraj Jánošík získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie SFZ za oblastné a regionálne 
futbalové zväzy a bol zvolený do funkcie člena VV SFZ – člen za amatérsky futbal a zároveň p. Benedikovič 
pogratuloval p. Jánošíkovi. 
 
Predseda Volebnej komisie p. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na 
člena VV SFZ – člen za amatérsky futbal. Kandidátom na túto funkciu je p. Peter Kováč. V zmysle čl. 48 ods. 
3 Stanov SFZ kandidáta na člena VV SFZ volia delegáti s právom hlasovať za oblastné a regionálne 
futbalové zväzy a kandidát bude zvolený, ak vo voľbách získa nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov 
s právom hlasovať, t. j. 30 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za člena VV SFZ – člen za amatérsky futbal p. Petra Kováča. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 58 
Hlasovalo za: 58 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 



 
 

Po vykonaní hlasovania o voľbe člena VV SFZ – člen za amatérky futbal p. Benedikovič konštatoval, že p. 
Peter Kováč získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie SFZ za oblastné a regionálne 
futbalové zväzy a bol zvolený do funkcie člena VV SFZ – člen za amatérsky futbal a zároveň p. Benedikovič 
pogratuloval p. Kováčovi. 
 
Predseda Volebnej komisie p. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na 
člena VV SFZ – člen za amatérsky futbal. Kandidátom na túto funkciu je p. Stanislav Neuschl. V zmysle čl. 
48 ods. 3 Stanov SFZ kandidáta na člena VV SFZ volia delegáti s právom hlasovať za oblastné a regionálne 
futbalové zväzy a kandidát bude zvolený, ak vo voľbách získa nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov 
s právom hlasovať, t. j. 30 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za člena VV SFZ – člen za amatérsky futbal p. Stanislava Neuschla. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 58 
Hlasovalo za: 58 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe člena VV SFZ – člen za amatérky futbal p. Benedikovič konštatoval, že p. 
Stanislav Neuschl získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie SFZ za oblastné a regionálne 
futbalové zväzy a bol zvolený do funkcie člena VV SFZ – člen za amatérsky futbal a zároveň p. Benedikovič 
pogratuloval p. Neuschlovi. 
 
16. Voľba člena VV SFZ pre legislatívno-právne otázky  
  
Predseda Volebnej komisie SFZ p. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na 
člena VV SFZ – člen pre legislatívno-právne otázky. Jediným kandidátom na túto funkciu je p. Peter Sepeši. 
V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ kandidáta na člena VV SFZ volia všetci delegáti s právom hlasovať 
a kandidát bude zvolený, ak vo voľbách získa nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov s právom hlasovať, 
t. j. 44 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky p. Petra Sepešiho. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 



 
 

Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe člena VV SFZ – člen pre legislatívno-právne otázky p. Benedikovič 
konštatoval, že p. Peter Sepeši získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie SFZ a bol zvolený 
do funkcie člena VV SFZ – člen pre legislatívno-právne otázky a zároveň p. Benedikovič pogratuloval p. 
Sepešimu, ktorý sa prítomným delegátom konferencie SFZ poďakoval za jeho zvolenie. 
 
17. Voľba člena VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov 
 
Predseda Volebnej komisie SFZ p. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na 
člena VV SFZ – zástupca rozhodcov. Jediným kandidátom na túto funkciu je p. Marián Ružbarský. V zmysle 
čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ kandidáta na člena VV SFZ volia všetci delegáti s právom hlasovať a kandidát bude 
zvolený, ak vo voľbách získa nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov s právom hlasovať, t. j. 44 a viac 
hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za člena VV SFZ  zástupcu rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov 
p. Mariána Ružbarského. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe člena VV SFZ – zástupca rozhodocov p. Benedikovič konštatoval, že p. 
Marián Ružbarský získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie SFZ a bol zvolený do funkcie 
člena VV SFZ – zástupca rozhodcov a zároveň p. Benedikovič pogratuloval p. Ružbarskému, ktorý sa 
delegátom konferencie SFZ poďakoval za prejavenú dôveru. 
 
18. Voľba predsedu Disciplinárnej komisie SFZ  
 
Predseda Volebnej komisie SFZ p. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na 
predsedu Disciplinárnej komisie SFZ. Jediným kandidátom na túto funkciu je p. Peter Mihál. V zmysle čl. 
48 ods. 3 Stanov SFZ kandidáta na predsedu Disciplinárnej komisie SFZ volia všetci delegáti s právom 



 
 

hlasovať a kandidát bude zvolený, ak vo voľbách získa nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov s právom 
hlasovať, t. j. 44 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za predsedu Disciplinárnej komisie SFZ p. Petra Mihála. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe predsedu Disciplinárnej komisie SFZ p. Benedikovič konštatoval, že p. 
Peter Mihál získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie SFZ a bol zvolený do funkcie 
predsedu Disciplinárnej komisie SFZ. Pán Benedikovič pogratuloval p. Mihálovi k jeho zvoleniu. 
 
19. Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ  
 
Predseda Volebnej komisie SFZ p. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na 
podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ. Jediným kandidátom na túto funkciu je p. Peter Reisz. V zmysle 
čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ kandidáta na podpredsedu Disciplinárnej komisie volia všetci delegáti s právom 
hlasovať a kandidát bude zvolený, ak vo voľbách získa nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov s právom 
hlasovať, t. j. 44 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ p. Petra Reisza. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ p. Benedikovič konštatoval, že p. 
Peter Reisz získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie SFZ a bol zvolený do funkcie 
podpredsedu Disciplinárnej komisie. Pán Benedikovič pogratuloval p. Reiszovi k jeho zvoleniu. 



 
 

 
20. Voľba predsedu Odvolacej komisie SFZ  
 
Predseda Volebnej komisie SFZ p. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na 
predsedu Odvolacej komisie SFZ. Jediným kandidátom na túto funkciu je p. Milan Ľalík. V zmysle čl. 48 
ods. 3 Stanov SFZ kandidáta na predsedu Odvolacej komisie SFZ volia všetci delegáti s právom hlasovať 
a kandidát bude zvolený, ak vo voľbách získa nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov s právom hlasovať, 
t. j. 44 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za predsedu Odvolacej komisie SFZ p. Milana Ľalíka. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe predsedu Odvolacej komisie SFZ p. Benedikovič konštatoval, že p. Milan 
Ľalík získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie SFZ a bol zvolený do funkcie predsedu 
Odvolacej komisie SFZ. Pán Benedikovič pogratuloval p. Ľalíkovi k jeho zvoleniu. 
 
21. Voľba podpredsedu Odvolacej komisie SFZ  
 
Predseda Volebnej komisie SFZ p. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na 
podpredsedu Odvolacej komisie SFZ. Jediným kandidátom na túto funkciu je p. Ján Svák. V zmysle čl. 48 
ods. 3 Stanov SFZ kandidáta na podpredsedu Odvolacej komisie SFZ volia všetci delegáti s právom hlasovať 
a kandidát bude zvolený, ak vo voľbách získa nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov s právom hlasovať, 
t. j. 44 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za podpredsedu Odvolacej komisie SFZ p. Jána Sváka. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 



 
 

 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe podpredsedu Odvolacej komisie SFZ p. Benedikovič konštatoval, že p. Ján 
Svák získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie SFZ a bol zvolený do funkcie podpredsedu 
Odvolacej komisie SFZ. Pán Benedikovič pogratuloval p. Svákovi k jeho zvoleniu. 
 
22. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ  
 
Predseda Volebnej komisie SFZ p. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na 
predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ. Jediným kandidátom na túto funkciu je p. Juraj 
Obložinský. V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ kandidáta na predsedu prvostupňového orgánu licenčného 
konania SFZ volia všetci delegáti s právom hlasovať a kandidát bude zvolený, ak vo voľbách získa 
nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov s právom hlasovať, t. j. 44 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ p. Juraja Obložinského. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ p. Benedikovič 
konštatoval, že p. Juraj Obložinský získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie SFZ a bol 
zvolený do funkcie predsedu prvostupňového orgánu SFZ. Pán Benedikovič pogratuloval p. Obložinskému 
k jeho zvoleniu. 
 
23. Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ 
 
Predseda Volebnej komisie SFZ p. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na 
podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ. Jediným kandidátom na túto funkciu je p. 
Peter Michalík. V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ kandidáta na podpredsedu prvostupňového orgánu 
licenčného konania SFZ volia všetci delegáti s právom hlasovať a kandidát bude zvolený, ak vo voľbách 
získa nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov s právom hlasovať, t. j. 44 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 



 
 

Konferencia SFZ volí za podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ p. Petra Michalíka. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ p. 
Benedikovič konštatoval, že p. Peter Michalík získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie 
SFZ a bol zvolený do funkcie podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ. Pán 
Benedikovič pogratuloval p. Michalíkovi k jeho zvoleniu. 
 
24. Voľba predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania  
 
Predseda Volebnej komisie SFZ p. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na 
predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ. Jediným kandidátom na túto funkciu je p. Peter 
Kohút. V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ kandidáta na predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania 
SFZ volia všetci delegáti s právom hlasovať a kandidát bude zvolený, ak vo voľbách získa nadpolovičnú 
väčšinu všetkých delegátov s právom hlasovať, t. j. 44 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ p. Petra Kohúta. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ p. Benedikovič 
konštatoval, že p. Peter Kohút získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie SFZ a bol zvolený 
do funkcie predsedu odvolacieho orgánu SFZ. Pán Benedikovič pogratuloval p. Kohútovi k jeho zvoleniu. 
 
 
 
 



 
 

25. Voľba podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania 
 
Predseda Volebnej komisie SFZ p. Benedikovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali za kandidáta na 
podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ. Jediným kandidátom na túto funkciu je p. 
Matúš Štulajter. V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ kandidáta na podpredsedu odvolacieho orgánu 
licenčného konania SFZ volia všetci delegáti s právom hlasovať a kandidát bude zvolený, ak vo voľbách 
získa nadpolovičnú väčšinu všetkých delegátov s právom hlasovať, t. j. 44 a viac hlasov. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ p. Matúša Štulajtera. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 87 
Hlasovalo za: 87 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po vykonaní hlasovania o voľbe podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ p. Benedikovič 
konštatoval, že p. Matúš Štulajter získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov konferencie SFZ a bol 
zvolený do funkcie podpredsedu odvolacieho orgánu SFZ. Pán Benedikovič pogratuloval p. Štulajterovi 
k jeho zvoleniu. 
 
26. Voľba troch členov VV SFZ – členovia za profesionálny futbal  
 
Ďalším bodom programu je voľba troch členov VV SFZ – členovia za profesionálny futbal. Na túto funkciu 
boli doručené štyri návrhy kandidátov. Kandidátom na funkciu člena VV – člen za profesionálny futbal je 
p. Norbert Csutora, p. Petr Kašpar, p. Viliam Ondrejka, p. Tibor Végh. Pán Bendikovič oznámil prítomným 
delegátom, že voľba sa uskutoční tajným hlasovaním, zároveň požiadal členov Volebnej komisie SFZ, aby 
pripravili akt tajnej voľby. Pán Benedikovič sa opýtal kandidátov, či chcú využiť svoju možnosť 
o prezentáciu zdôvodnenia svojej kandidatúry, na čo zodvihli ruku p. Norbert Csutora a p. Tibor Végh. 
 
V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ kandidátov na členov VV SFZ – členov za profesionálny futbal volia len 
delegáti s právom hlasovať za profesionálny futbal a podľa čl. 7 VP SFZ ak je kandidátov na volenú funkciu 
viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov t.j v tomto 
prípade 13 hlasov - inak sa koná druhé kolo volieb. 
 
Tajné hlasovanie sa vykoná s použitím osobitných volebných lístkov. Každý delegát s právom hlasovať si 
pri stolíku pred schránkou proti podpisu prevezme u člena Volebnej komisie SFZ jeden volebný lístok 
s menami štyroch navrhovaných kandidátov. Delegát vykoná úpravu volebného lístka vo vymedzenom 



 
 

priestore, za volebnou pletou, na volebnom lístku vo štvorčeku pri mene a priezvisku kandidáta označí 
krížikom alternatívu za ktorú hlasuje. Takto upravený volebný lístok hodí delegát do pripravenej schránky. 
Pán Benedikovič prítomných delegátov upozornil, že volebný lístok nesmie byť pokrčený ani zložený. 
 
P. Benedikovič následne odovzdal slovo p. Csutorovi na prezentáciu zdôvodnenia svojej kandidatúry, 
v časovom limite päť minút. Po prezentácii odôvodnenia kandidatúry p. Csutoru bolo slovo odovzdané p. 
Véghovi, ktorý rovnako v časovom limite päť minút odôvodnil svoju kandidatúru na funkciu člena VV SFZ 
– člen za profesionálny futbal. 
 
Predseda poďakoval za prezentácie kandidátov a požiadal členov Volebnej komisie SFZ aby zaujali svoje 
miesta a delegátov vyzval, aby vykonali akt voľby.  
 
Po vykonaní tajnej voľby a sčítaní volebných lístkov o voľbe troch členov VV SFZ – členov za profesionálny 
futbal p. Benedikovič v mene Volebnej komisie SFZ skonštatoval, že p. Csutora získal 13 hlasov, p. Kašpar 
získal 21 hlasov, p. Ondrejka získal 17 hlasov a p. Végh získal 19 hlasov. 
 
Konferencia SFZ tajnou voľbou schválila uznesenie: 
 
Konferencia SFZ volí za členov VV SFZ – člen za profesionálny futbal p. Petra Kašpara, p. Viliama Ondrejku 
a p. Tibora Végha. 
 
27. Voľba člena VV SFZ – zástupca trénerov  
 
Ďalším bodom programu je voľba člena VV SFZ – zástupca trénerov. Na túto funkciu boli doručené dva 
návrhy kandidátov. Kandidátom na funkciu člena VV – zástupca trénerov je p. Ladislav Jurkemik a p. Róbert 
Rybníček. Pán Bendikovič oznámil prítomným delegátom, že voľba sa uskutoční tajným hlasovaním, 
zároveň požiadal členov Volebnej komisie SFZ, aby pripravili akt tajnej voľby. Pán Benedikovič sa opýtal 
kandidátov, či chcú využiť svoju možnosť o prezentáciu zdôvodnenia svojej kandidatúry, na čo zodvihli 
ruku obaja kandidáti. 
 
V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ kandidátov na člena VV SFZ – zástupcu trénerov volia všetci delegáti 
s právom hlasovať, a podľa čl. 7 VP SFZ ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, 
ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov t.j v tomto prípade 44 hlasov a viac - inak sa 
koná druhé kolo volieb. 
 
Pán Benedikovič následne odovzdal slovo p. Jurkemikovi na prezentáciu zdôvodnenia svojej kandidatúry, 
v časovom limite päť minút. Po prezentácii odôvodnenia kandidatúry p. Jurkemika bolo slovo odovzdané 
p. Rybníčkovi, ktorý rovnako v časovom limite päť minút odôvodnil svoju kandidatúru na funkciu člena VV 
SFZ – zástupca trénerov. 
 
Predseda poďakoval za prezentácie kandidátov a požiadal členov Volebnej komisie SFZ aby zaujali svoje 
miesta a delegátov vyzval, aby vykonali akt voľby.  



 
 

 
Po vykonaní tajnej voľby a sčítaní volebných lístkov o voľbe člena VV SFZ – zástupcu trénerov p. 
Benedikovič v mene Volebnej komisie SFZ skonštatoval, že p. Jurkemik získal 46 hlasov a p. Rybníček získal 
38 hlasov. 
 
Konferencia SFZ tajnou voľbou schválila uznesenie: 
 
Konferencia SFZ volí za člena VV SFZ - zástupcu trénerov p. Ladislava Jurkemika. 
 
Novozvolený člen VV SFZ – zástupca trénerov p. Ladislav Jurkemik sa prítomným delegátom poďakoval za 
jeho zvolenie. 
 
28. Voľba člena VV SFZ – zástupca hráčov  
 
Ďalším bodom programu je voľba člena VV SFZ – zástupca hráčov. Na túto funkciu boli doručené dva 
návrhy kandidátov. Kandidátom na funkciu člena VV – zástupca hráčov je p. Tomáš Medveď a p. Ján 
Mucha. Pán Bendikovič oznámil prítomným delegátom, že voľba sa uskutoční tajným hlasovaním, zároveň 
požiadal členov Volebnej komisie SFZ, aby pripravili akt tajnej voľby. Pán Benedikovič sa opýtal kandidátov, 
či chcú využiť svoju možnosť o prezentáciu zdôvodnenia svojej kandidatúry, na čo zodvihli ruku obaja 
kandidáti. 
 
V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ kandidátov na člena VV SFZ – zástupcu hráčov volia všetci delegáti 
s právom hlasovať, a podľa čl. 7 VP SFZ ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, 
ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov t.j v tomto prípade 44 hlasov a viac - inak sa 
koná druhé kolo volieb. 
 
Pán Benedikovič následne odovzdal slovo p. Medveďovi na prezentáciu zdôvodnenia svojej kandidatúry, 
v časovom limite päť minút. Po prezentácii odôvodnenia kandidatúry p. Medveďa bolo slovo odovzdané 
p. Muchovi, ktorý rovnako v časovom limite päť minút odôvodnil svoju kandidatúru na funkciu člena VV 
SFZ – zástupca hráčov. 
 
Predseda poďakoval za prezentácie kandidátov a požiadal členov Volebnej komisie SFZ, aby zaujali svoje 
miesta a delegátov vyzval, aby vykonali akt voľby.  
 
Po vykonaní tajnej voľby a sčítaní volebných lístkov o voľbe člena VV SFZ – zástupcu hráčov p. Benedikovič 
v mene Volebnej komisie SFZ skonštatoval, že p. Medveď získal 49 hlasov a p. Mucha získal 30 hlasov. 
 
Konferencia SFZ tajnou voľbou schválila uznesenie: 
 
Konferencia SFZ volí za člena VV SFZ - zástupcu hráčov p. Tomáša Medveďa. 
 



 
 

Novozvolený člen VV SFZ – zástupca hráčov p. Tomáš Medveď sa prítomným delegátom poďakoval za jeho 
zvolenie. 
 
29. Diskusia 
 
Predsedajúci, otvoril bod programu diskusia. Predsedajúci pozval na prednesenie svojho diskusného 
príspevku p. Kamila Kyselicu, ktorý sa prihlásil do diskusie s témou príspevku „Výzva“.  
 
Pán Kyselica poďakoval za slovo a svojim diskusným príspevkom adresoval všetkým čo vedú vojny a sú jej 
iniciátori. Aby jediný čo bojujú, resp. zápolia boli športovci na športoviskách v duchu fair play. Môžeme 
byť súperi, ale nemusíme byť nepriatelia a len mier zabezpečí to, že môžeme v pokoji športovať. 
 
Predsedajúci následne odovzdal slovo p. Palenčárovi na prezentovanie svojho diskusného príspevku.  
 
Pán Palenčár poďakoval za slovo a pogratuloval prezidentovi a zvoleným funkcionárom SFZ. Pán Pálenčár 
svoj diskusný príspevok venoval infraštruktúre. Pán prezident vo svojom príspevku uviedol, že za posledné 
roky bolo do amatérskej infraštruktúry investované finančné prostriedky vo výške 10 miliónov EUR. Táto 
suma sa môže zdať na prvý pohľad vysoká, ale o túto sumu sa delí zhruba 560 klubov, čo je v priemere 
18.000,- EUR na klub, štadión. Túto sumu považuje za nízku. Tento príspevok nie je kritikou práce, nakoľko 
dynamika práce a navyšovania príspevkov je silná, ale stále to nestačí. Týmto príspevkom chce p. Palenčár 
napomôcť k zlepšeniu financovania, prostredníctvom vzťahov, kontaktov v súkromných sférach života. 
„Bratislava je zlým príkladom narábania s infraštruktúrou, štyridsaťdva ihrísk sa zničilo za dvadsať rokov. 
Týchto štyridsaťdva ihrísk nie je možné vybudovať za desaťročie. Akým spôsobom môžeme túto situáciu 
nahradiť, keď kluby majú hráčov, ale nemajú kde hrať. V iných častiach Slovenska môže byť situácia iná 
a preto je potrebná vzájomná pomoc. V rámci Bratislavy by tento stav vyriešilo napríklad národné 
tréningové centrum využívané pre viaceré kluby.“ 
Pán Palenčár uviedol, že ako zástupca BFZ je tu prvýkrát a v rámci neformálnych diskusií si vypočul ako 
profesionálny futbal a amatérsky futbal spolu nefungujú. Má však zato, že amatéri bez profesionálov 
a profesionáli bez amatérov nemôžu fungovať. Preto dúfa, že profesionálny a amatérsky futbal nebude 
spolu bojovať, ale si napomáhať. 
 
Predsedajúci následne odovzdal slovo p. Jozefovi Paršovi na prezentovanie svojho diskusného príspevku.  
 
Pán Paršo poďakoval za slovo. Za tridsaťštyri ročné obdobie pôsobenia vo futbale absolvoval veľa 
konferencií, zasadnutí výkonných výborov a stovky priateľských stretnutí. Futbal mu obohatil život. 
S prezidentom SFZ mali roky pred jeho pôsobením vreli vzťah a dalo mu veľkú námahu, aby p. Kováčika 
presvedčil, aby kandidoval na prezidenta. Dnes je hrdý nato, že p. Kováčik opäť obhájil svoj post. Som rád, 
že som mohol tridsaťštyri rokov pôsobiť vo futbale. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
 



 
 

Konferencia SFZ berie na vedomie diskusné príspevky p. Kamila Kyselicu, p. Jána Palenčára a p. Jozefa 
Parša.  
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 76 
Hlasovalo za: 76 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené 
 
30. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou 
 
Predsedajúci odovzdal slovo p. Jánovi Džubákovi, predsedovi návrhovej komisie SFZ, ktorý prítomných 
informoval o uzneseniach prijatých konferenciou. (pozn. jednotlivé uznesenia spísané) 
 
 
 
Na záver p. prezident SFZ poďakoval delegátom konferencie SFZ za korektný a konštruktívny priebeh 
volebnej konferencie a zaželal im veľa šťastia do nadchádzajúceho obdobia. 
  
V Poprade dňa 25. februára 2022 
 
 
 
 
Peter Palenčik        Richard Havrilla 
Generálny sekretár SFZ                    I. viceprezident SFZ 
 
 
 
 
Milan Bezák    Ivan Gróf   Vendelín Novysedlák 
overovateľ zápisnice   overovateľ zápisnice  overovateľ zápisnice 
 
 
Prílohy: 
 
Správa Mandátovej komisie SFZ 
Prezenčná listina delegátov konferencie SFZ 
Uznesenia prijaté Konferenciou SFZ dňa 25. februára 2022 v Senci 


































