
Zápisnica č. 03/22 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 1. marca 2022 v Bratislave  

  

Prítomní:   

Ján Kováčik – prezident SFZ 

Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ 

Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné 
vzťahy  

 Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK 

 Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK 

 Tibor Végh - zástupca ÚLK 

 Petr Kašpar – zástupca ÚLK 

 Juraj Jánošík – viceprezident pre amatérsky futbal, predseda BFZ 

 Peter Kováč –zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 

Stanislav Neuschl – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ 

 Ladislav Jurkemik – zástupca trénerov 

 Tomáš Medveď – zástupca hráčov  

Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov (online) 

Mária Berdisová - zástupca pre marketing a strategické plánovanie 
 

Ospravedlnený:   nikto 

   

Prizvaní: Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ  

Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

Albert Rusnák – reprezentačný tréner SR U19 

Peter Kopúň – reprezentačný tréner SR ženy A 

Lukáš Pitek – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia 

Program: 

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu  
2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR ženy A za uplynulé obdobie roku 

2021  



4. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19 za uplynulé obdobie roku 
2021 a prípravy na EURO 2022  

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

6. Informácia o aktuálnom stave vyhodnotenia projektu „Eurá z Eura“  
7. Voľba a ustanovovanie do funkcií, ktoré spadajú do pôsobnosti výkonného výboru 

SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. o), q) a r) stanov SFZ:  
1. a)  voľba členov revíznej komisie SFZ, členov disciplinárnej komisie SFZ, 

členov odvolacej komisie SFZ a náhradník odvolacej komisie SFZ, členov 
prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ a členov odvolacieho orgánu 
licenčného konania SFZ  

2. b)  ustanovovanie predsedu komisie delegátov SFZ, členov komisie delegátov 
SFZ, predsedu komisie pre štadióny a ihriská SFZ, členov komisie pre 
štadióny a ihriská SFZ, predsedu legislatívno-právnej komisie a etickej 
komisie SFZ, členov legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ, 
predsedu športovo- technickej komisie SFZ, členov športovo-technickej 
komisie SFZ, členov komisie rozhodcov SFZ, predsedu licenčnej komisie SFZ 
a členov licenčnej komisie SFZ  

8. Schvaľovanie návrhu na prijatie uchádzačov školenia trénerov licencie UEFA PRO 
2022/23 a UEFA A 2022 v zmysle odporučenia skúšobnej komisie 

9. Schvaľovanie návrhu na doplnenie nominačnej listiny Komisie delegátov SFZ 
10. Informácia zo Správnej rady Fondu na podporu športu konanom dňa 28.2.2022  
11. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca 

február 2022  
12. Informácia o možnosti predkladania návrhov na vyznamenania a ocenenia SOŠV za 

rok 2021  
13. 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 15 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 15 

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: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR ženy A za uplynulé 
obdobie roku 2021  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR ženy 
A p. Petra Kopúňa, ktorý urobil vyhodnotil činnosť svojho družstva nasledovne: 

Cieľ: 

Kvalifikácia MS 2023: umiestnenie min. na 3. mieste v skupine (v procese), aktívne skóre 
strelených gólov (nesplnené), posun vo FIFA rankingu vyššie (v procese).  

Príprava na MS 2023:  

1. scouting nových a mladých hráčok (splnené)  
2. získať body so zápasov proti Írsku (splnené) a Fínsku (nesplnené)  
3. vyhrať zápasy s Gruzínskom (splnené)  
4. uhrať dobré výsledky so Švédskom – minimalizovať počet inkasovaných gólov 

(čiastočne splnené)  

Úlohy: 

1. nominácia potencionálnych hráčok podľa hernej formy  
2. prispôsobenie herného štýlu, prejavu a atraktívnosti hry Reprezentácie žien podľa 

kvality súpera  
3. udržanie výkonov vo vybraných ukazovateľoch z prípravy a koncepcie hry z 

predchádzajúcich rokov  

Celkové hodnotenie: 

V kvalifikácii sme 3 body za druhým miestom, vo veľmi ťažkej skupine. Kľúčové zápasy s 
Fínskom a Írskom hráme doma v roku 2022. Aj z tabuľkového postavenia, aj z gólovej 
bilancie je vidieť výraznuý progres v obrannej fáze a pri inkasovaných góloch, hlavne po 
dvoch zápasoch so Švédskom.  

Vo vzťahu k hernej filozofii sme priblížili cez tieto ukazovatele v priemere na zápas:  

• -  Držanie lopty sme stabilizovali na 51 – 52%  
• -  Početnosť prihrávok sme stabilizovali na 470 za zápas  
• -  Zvýšili sme úspešnosť v bránení na 53%  

Na druhej strane máme stále čo zlepšovať smerom k útoku. Otázka pre nás všetkých 
ostáva: „Môžeme za tým hľadať limity hráčok alebo ich prípravu?“.  

Predchádzajúce dve kvalifikácie sme strelili 4 a 7 gólov. V súčasnej kvalifikácii sme 
dali už teraz 4 góly, avšak domáci zápas s Gruzínskom sme vyhrali iba 2:0. Žiadalo si 
to viac gólov. Opakovane sa s tým trápime a súčasný vek útočiacich hráčok je v 
priemere 25 rokov a budú prichádzať mladé hráčky. Ak teraz nebudeme efektívny, z 



dlhodobého hľadiska budeme musieť prijať fakt, že mladšie hráčky budú potrebovať 
väčší časový priestor na adaptáciu.  

Záver: 

Slovenská reprezentácia žien si aktuálnou výkonnosťou rozhýbala boj o pozíciu 
v európskom, ale aj svetovom rankingu. Dotiahli sme stratu na tímy pred nami a už 
sme sa posunuli na 44. miesto vo FIFA rankingu. Pri žrebe UEFA sme boli už z 
prvého miesta 4. koša a len 2 body od 3. kôša. Čo je základný pilier ďalšieho možného 
posunu vpred.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ  berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR ženy A za 
uplynulé obdobie roku 2021. 

Hlasovalo 15 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 15 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 3: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19 za uplynulé obdobie 
roku 2021 a prípravy na EURO 2022  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR U19 
p. Alberta Rusnáka, ktorý urobil vyhodnotil činnosť svojho družstva nasledovne: 
 
Cieľ: 

Hlavným cieľom je pripraviť konkurencieschopné družstvo na ME 2022  

Príprava na ME-U19 2022 :  

1. Scouting nových hráčov na problematické hráčske funkcie (KO, SSH, KÚ) (čiastočne 
splnené)  

2. Prispôsobenie herného systému filozofií pre reprezentačné družstvá v ZHS 4-3-3 
(čiastočne splnené)  

3. Oboznámenie sa s alternatívnym herným systémom (3-4-3, 3-5-2) (čiastočne splnené)  
4. Stabilizovať káder v druhom polroku 08.-11.2021 (čiastočne splnené)  
5. Herne a výsledkovo zvládnuť zápasy na domácom turnaji UEFA TOURNAMENT 

(splnené)  
6. Zvýšiť mentálnu pripravenosť hráčov a realizačného tímu – tímová identita (čiastočne 

splnené)  
7. Zlepšiť prehľad nad fyzickou pripravenosťou hráčov (splnené)  



Úlohy: 

1. Začlenenie trénera pre hráčske funkcie do realizačného tímu  
2. Nominácia potenciálnych hráčov na základe ich hernej formy  
3. Prispôsobenie herného štýlu a výber herného systému podľa kvality súpera  
4. Vyselektovať užší hráčsky káder (do 30 hráčov) do druhého pol roka na základe 

zápasov fáze výberu hráčov v prvom polroku a aktuálnej hernej formy  
5. Zaradenie mentálnej trénerky do realizačného tímu 
6. Organizovanie pravidelného funkčného testovania a využívanie diagnostických 

pomôcok v rámci zrazov (catapult).  
7. Zlepšenie výkonov v nami vybraných ukazovateľoch herného výkonu (osobné súboje, 

pomer pozitívnych prihrávok, počet streleckých pokusov)  

Celkové hodnotenie  

Je na mieste povedať, že sme tak realizačný tím, ako aj hráči, cítili podporu a dôveru na 
realizáciu našej práce. V jednotlivých fázach prípravy sme sa snažili postupne plniť vopred 
stanovené ciele. Kým v prvom polroku sme sa zamerali v obrannej fáze na pressingovú obranu 
a upevňovanie princípov základného herného systému 4-3-3 podľa hernej filozofie SFZ, v 
druhom polroku sme sa zamerali najmä na priestorovú obranu v kompaktnom bloku s 
vyrážaním do rýchleho útoku. Taktiež sme hráčov oboznámili s alternatívnymi základnými 
hernými systémami, ktoré sme vyhodnotili ako dôležitú súčasť variability na budúcoročných 
ME 2022.  

V úvodných fázach prípravy sme mali veľké problémy najmä s agresivitou v osobných 
súbojoch a rýchlosťou rozhodovania sa, čo sa vyobrazilo na výsledkoch, ale aj predvedenej hre 
v úvodných zápasoch s Ruskom a Českom. Na základe analýzy našich nedostatkov a najmä na 
základe našej filozofie hrať útočný, rýchly, kombinačný a hlavne priamočiary futbal, sme si 
stanovili základné princípy hry, ktoré sme chceli dodržiavať. Boli to 3 ukazovatele herného 
výkonu, ktorých naplnenie bolo predpokladom k tomu, aby sme boli úspešnejší v nasledujúcich 
zápasoch.  

Vo vzťahu k hernej filozofií sme si určili tieto ukazovatele, na ktoré sme kládli dôraz v 
priebehu zápasu :  

1. Mať celkové percento vyhraných osobných súbojov vyššie ako 50%  
2. Mať počet pozitívnych prihrávok (každá prihrávka, ktorá nesmeruje späť k našej 

bráne) na úrovni 50% a vyššie.  
3. Počet streleckých pokusov v zápase 8 a viac.  

Za druhú fázu prípravy považujeme takzvaný prechod z kategórie U18 na kategóriu U19, čiže 
druhú polovicu roka 2021. Za taký počiatočný bod druhej fázy môžeme označiť Turnaj v 
Slovinsku alebo skôr 3 prípravné zápasy v Slovinsku proti Saudskej Arábii, Francúzsku a 
Severnému Macedónsku. Výrazne sa zmenilo nastavenie hráčov na tieto zápasy. Prišlo výrazne 
zvýšenie agresivity v osobných súbojoch, lepšia kondičná pripravenosť hráčov a zvýšenie 
komunikácie hráčov na ihrisku. Zápasy dopadli dobre aj výsledkovo, čo po hernom zlepšení už 
v predošlých zápasoch (Maďarsko), bola veľmi dôležitá psychologická vzpruha. Nastavenie zo 
Slovinska sme si preniesli aj na domáci turnaj, kde sme v konfrontácií s Nemeckom, 
Holandskom a Portugalskom obsadili druhé miesto. Pozitívom bolo, že aj napriek vysokej 
prehre s Nemeckom, keď zápas síce dopadol výsledkovo zle, ale vyskytlo sa tam veľa dobrých 



vecí, sa hráči psychicky nezložili a následné dva veľmi ťažké zápasy zvládli, čo poukazuje na 
ich veľké odhodlanie a vôľu. Dôležité je spomenúť, že oba zápasy sme rozhodli na konci zápasu, 
čo je tiež veľmi dôležitý psychologicky faktor. Posledný zraz tohoto roku boli 2 prípravné 
zápasy s Českom a Nórskom v Španielsku. Ich vývoj výrazne ovplyvnila pandémia. Či už 
nomináciu, alebo aj priame dianie počas turnaja, kde sme prišli o covidových hráčov.  

Aj keď sme spomínali stabilné výkony niektorých hráčov, len málo z nich si svoju výkonnosť 
držali na určitej úrovni počas celého roka. A práve konzistentnosť výkonov je to čo ich 
prehupne z dorasteneckého do mužského futbalu. Najstabilnejšie výkony mal počas roka 
Samuel Kopásek, ktorý si štandard držal takmer celý rok. Miestami kolísavé výkony podával 
Timotej Jambor, ale svojimi gólmi bol jednoznačne dôležitou súčasťou a pilierom družstva. 
Vyrovnané výkony podával Dominik Hollý a za zmienku stojí aj nováčik v mužstve Gabriel 
Halabrín, ktorý sa k mužstvu pripojil až v druhej fáze prípravy. Najväčší progres počas tohoto 
roku urobil Jakub Luka, z ktorého sa postupne stával dôležitý hráč v obrannej fáze. Je veľmi 
dobrou charakteristikou tohoto družstva, že aj keď niekto neodohrá dobrý zápas alebo sa 
nezúčastní, iný hráč preberie zodpovednosť. Tak ako to za neprítomnosti Jambora na UEFA 
Tournamente predviedol Artur Gajdoš. 
Na záver, reprezentácia U19 vpriebehu tohoto roku prešla postupnými štádiami v rámci 
prípravy. Je dôležité, že sme si určili určité ukazovatele herného výkonu, s ktorými sa stotožnili 
aj hráči a je vidieť ich snahu v každom zápase sa priblížiť stanoveným číslam. Môžeme 
zhodnotiť, že sa v rámci roka zvýšila agresivita v osobných súbojoch, počet streleckých 
pokusov, zlepšila sa komunikácia v rámci spolupráce blokov a formácií. Stále nás však čaká 
veľký kus práce. Zlepšenie organizácie hry v pressingovej obrane a pri následnom prekonaní 
prvej línie správna organizácia družstva, zlepšenie prechodových úsekov hry z obrannej fázy 
do útočnej a naopak, finalizáciu útočnej fázy a v neposlednom rade štandardné situácie. Taktiež 
vnajbližšom období bude nutné stabilizovať hráčov na kľúčových hráčskych funkciách. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ  berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19 za 
uplynulé obdobie roku 2021 a prípravy na EURO 2022. 

Hlasovalo 15 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 15 

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 členke VV SFZ p. Márii Berdisovej, 
ktorá informovala o aktuálnom stave projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu 
futbalovej infraštruktúry. 
Ihriská s umelou trávou: 

- Uhradená kompletná tranža 500 tisíc eur na výstavbu ihriska s umelou trávou 
v Trnave 



Projekt výstavby ligových štadiónov: 
- Aktuálne sa rieši vzťah medzi dodávateľom a partnerom Tatran futbalová aréna, 

bližšie informácie budú poskytnuté na aprílovom zasadnutí. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

Hlasovalo 15 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 15 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 6: Informácia o aktuálnom stave vyhodnotenia projektu „Eurá z Eura“  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členke VV SFZ p. Márii Berdisovej, 
ktorá informovala o aktuálnom stave vyhodnotenia projektu „Eurá z Eura“: 

- Doposiaľ boli dve zasadnutia pracovnej komisie v zložení: predsedovia RFZ, 
generálny sekretár, členka VV SFZ pre marketing a strategické plánovanie 
a projektový manažér SFZ, 

- O projekt bol obrovský záujem, prišlo množstvo žiadostí, ktoré bolo potrebné 
dôkladne vyhodnotiť, 

- Kompletné vyhodnotenie projektu bude predstavené na aprílovom zasadnutí 
VV SFZ.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ  berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave vyhodnotenia projektu „Eurá z 
Eura“. 

Hlasovalo 15 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 15 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 7: Voľba a ustanovovanie do funkcií, ktoré spadajú do pôsobnosti výkonného 
výboru SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. o), q) a r) stanov SFZ:  



1. a)  voľba členov revíznej komisie SFZ, členov disciplinárnej komisie SFZ, 
členov odvolacej komisie SFZ a náhradník odvolacej komisie SFZ, členov 
prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ a členov odvolacieho 
orgánu licenčného konania SFZ  

2. b)  ustanovovanie predsedu komisie delegátov SFZ, členov komisie 
delegátov SFZ, predsedu komisie pre štadióny a ihriská SFZ, členov 
komisie pre štadióny a ihriská SFZ, predsedu legislatívno-právnej komisie 
a etickej komisie SFZ, členov legislatívno-právnej komisie a etickej 
komisie SFZ, predsedu športovo- technickej komisie SFZ, členov 
športovo-technickej komisie SFZ, členov komisie rozhodcov SFZ, 
predsedu licenčnej komisie SFZ a členov licenčnej komisie SFZ  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu LPO SFZ p. Lukášovi 
Pitekovi, ktorý informoval, že v súvislosti s tým, že na konferencii SFZ dňa 25. februára 2022 
sa uskutočnili voľby predsedov a podpredsedov komisií, ktorých voľba spadá do právomoci 
konferencie SFZ, je potrebné uskutočniť voľbu členov komisií SFZ v zmysle príslušných 
ustanovení stanov SFZ. Termín na navrhovanie kandidátov bol určený do 23.02.2022 do 23:59. 
Kompletný zoznam navrhovaných kandidátov obdržali členovia VV SFZ pred zasadnutím. 
Nakoľko niektorí kandidáti nesplnili všetky formálne náležitosti, boli z voľby a ustanovenia 
vyradení.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ volí za členov Revíznej komisie SFZ p. - Jaroslav Bágel, Vladimír Vansa, 
Kamil Kyselica a Arpád Benovič. 

2) VV SFZ volí za členov Disciplinárnej komisie SFZ p. - Peter Potecký, Miroslav 
Vlk, Lukáš Radoský, Miroslav Jablonický, Marián vereš, František Lunák, Róbert 
Dadykin a Miroslav Urban. 

3) VV SFZ volí za členov Odvolacej komisie SFZ p. Miroslav Bobák, Pavol Malich a 
Boris Benkovič a za náhradníka Odvolacej komisie SFZ p. Miroslava Kišu. 

4) VV SFZ volí za členov Prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ p. - Boris 
Goga a Timotej Minarovič. 

5) VV SFZ volí za členov Odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ p. - Viliam 
Kupec, Tomáš Suchý a Vladimír Kordoš. 

6) VV SFZ ustanovuje za predsedu Komisie delegátov SFZ p. Štefana Kormana. 

7) VV SFZ ustanovuje za členov Komisie delegátov SFZ p. Miroslava Schneidera. 

8) VV SFZ ustanovuje za predsedu Komisie pre štadióny a ihriská SFZ p. Ladislava 
Liptáka. 

9) VV SFZ ustanovuje za členov Komisie pre štadióny a ihriská SFZ p. Roman 
Uváček, Vendelín Novysedlák, Milan Vorčák, Miloš Kopča a Zdenko Ivan. 

10) VV SFZ ustanovuje za predsedu Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ p. 
Mareka Holbíka. 

11) VV SFZ ustanovuje za členov Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ p. - 
Jakub Kováčik, Miroslav Vereb, Pavol Adamčiak, Jozef Mochnacký, Róbert Spál, 
Viktor Karel, Branislav Harabin, Slavomír Trnkócy, Ľuboš Jurčo, Timotej Baďo, 



Matej Izakovič, Tomáš Ľalík, Róbert Jano, Jozef Krenický, Peter Štrpka a Juraj 
Babiš. 

12) VV SFZ ustanovuje za predsedu Športovo-technickej komisie SFZ p. Jána 
Panáka. 

13) VV SFZ ustanovuje za členov Športovo-technickej komisie SFZ p. - Tibor Révay, 
Miroslav Maca, Marián Králik a Ján Onofrej. 

14) VV SFZ ustanovuje za členov Komisie rozhodcov SFZ p. Miroslav Richtárik, 
Miroslav Jaška a Igor Krško. 

15) VV SFZ ustanovuje za predsedu Licenčnej komisie SFZ p. Juraj Obložinský. 

16) VV SFZ ustanovuje za členov Licenčnej komisie SFZ p. Daniel Chmurný, Ján 
Fašung, Branislav Delej, Peter Michalík,  Milan Sládkovič, Andrej Rozvadský, Boris 
Brenčič, Vladimír Brenčíč, Ivan Dežď a Tomáš Ďurík. 
Hlasovalo 15 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 15 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 8: Schvaľovanie návrhu na prijatie uchádzačov školenia trénerov licencie UEFA 
PRO 2022/23 a UEFA A 2022 v zmysle odporučenia skúšobnej komisie 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ p. 
Petrovi Palenčíkovi, ktorý predstavil návrh na prijatie uchádzačov na trénerské licencie. 

Dňa 14.01.2022 sa uskutočnili v Senci prijímacie skúšky na školenie trénerov licencie UEFA 
PRO 22/23. Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 7 trénerov z celkového počtu 10 prihlásených (2 
nespĺňali požiadavky, 1 sa nezúčastnil – prijatý v ČR). Písomnú časť prijímacích skúšok splnilo 
6 uchádzačov, ktorí pokračovali ústnym pohovorom. Skúšobná komisia odporúča ich prijatie. 

Vzhľadom na celkový počet úspešných záujemcov v prvom kole sa komisia rozhodla 
o organizovanie doplňujúcich prijímacích skúšok na zostávajúce miesta. Doplňujúce prijímacie 
skúšky prebehli dňa 14.02.2022 za účasti dvoch záujemcov (3 prihlásení, 1 nespĺňal požiadavky) 
za rovnakých podmienok. Skúšobná komisia odporúča prijatie oboch. 
Skúšobná komisia pracovala v zložení: Radolský Dušan – člen VV SFZ zástupca trénerov, 
Greguš Ján – zástupca technického riaditeľa, Pakusza Zsolt – manažér vzdelávania trénerov, 
Oto Brunegraf – zástupca lektorov, Ivan Galád – mentor školenia PRO licencie. 

 
Dňa 15.01.2022 sa súbežne uskutočnili v Senci a v Poprade prijímacie skúšky na školenie 
trénerov licencie UEFA A 2022. Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 41 záujemcov zo 47 
prihlásených (3 nespĺňali kritériá, 3 sa na prijímacie skúšky nedostavili). Písomnú časť 
prijímacích skúšok splnilo 20 uchádzačov. Skúšobná komisia odporúča ich prijatie. 
Skúšobná komisia overovala výsledky písomiek v nasledovnom zložení: Martin Hasprún – 
technický riaditeľ, Ján Greguš – zástupca technického riaditeľa, Zsolt Pakusza – manažér 
vzdelávania trénerov, Peter Štefaňák ml. – koordinátor školení trénerov. 
 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na prijatie uchádzačov školenia trénerov licencie UEFA PRO 
2022/23 a UEFA A 2022 v zmysle odporučenia skúšobnej komisie. 

Hlasovalo 15 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 15 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 9: Schvaľovanie návrhu na doplnenie nominačnej listiny Komisie delegátov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ p. 
Petrovi Palenčíkovi, ktorý informoval, že namiesto zosnulého predsedu Komisie delegátov SFZ 
p. Františka Košičára, ktorý bol zároveň nominantom BFZ bolo výkonným výborom BFZ 
navrhnuté, aby jeho uvľnenú pozíciu v počte delegátov na nominačnej listine za BFZ zastával 
JUDr. Marián Dobrovský. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zaradenie JUDr. Mariána Dobrovského na nominačnú listinu 
Komisie delegátov SFZ. 

Hlasovalo 15 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 15 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 10: Informácia zo Správnej rady Fondu na podporu športu konanom dňa 
28.2.2022  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu LPO SFZ p. Lukášovi 
Pitekovi, ktorý informoval o záveroch zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu 
konanom dňa 28.2.2022. Zasadnutie sa týkalo najmä podpore výstavby športovej infraštruktúry.  

Fond na podporu športu svoju druhú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v 
rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ zverejnil 
ešte v polovici novembra, necelý rok po prvej výzve. Záujemcovia mohli svoje žiadosti zasielať 
v období od 15. decembra 2021 až do 31. januára 2022. Celkovo o finančný príspevok 
prostredníctvom elektronického systému fnps.egrant.sk požiadalo 179 subjektov, ktoré žiadajú 



Fond na podporu športu o finančné príspevky v úhrnnej sume 53 879 565,20 eura.  Celková 
suma projektov, na ktoré subjekty žiadajú o príspevok, sa vyšplhala až na takmer 104,1 milióna 
eur.  

Podmienkou pre poskytnutie finančného príspevku je minimálne 40-percentná spoluúčasť na 
financovaní projektu zo strany žiadateľa. Vyššia nominálna a percentuálna spoluúčasť bude v 
zmysle vopred zverejnených kritérií predstavovať viac bodov v hodnotení.  

V súčasnosti kancelária fondu prijíma žiadosti zaslané prostredníctvom pošty a elektronickej 
schránky, keďže podmienkou vo výzve bolo zaslanie žiadosti aj v listinnej podobe. Po doručení 
a skompletizovaní všetkých žiadostí bude nasledovať proces formálnej kontroly, v rámci ktorej 
sa bude zisťovať, či žiadosť bola doručená oprávneným žiadateľom, či spĺňa podmienky 
stanovené výzvou a či obsahuje všetky povinné prílohy.   

Po skončení tohto procesu budú žiadosti, ktoré úspešne prešli formálnou kontrolou, postúpené 
odbornej komisii Športová infraštruktúra. Tá jednotlivé žiadosti vyhodnotí a následne 
vypracované písomné hodnotenie predloží správnej rade, ktorá uznesením rozhodne o 
poskytnutí či neposkytnutí finančných príspevkov.  

V rámci druhej výzvy určenej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej 
infraštruktúry je pre žiadateľov vyčlenených dohromady 20 miliónov eur. 50 percent z tejto 
sumy bude rozdelených rovným dielom pre projekty v rámci všetkých ôsmich samosprávnych 
krajov. Druhá polovica rozpočtu bude pridelená projektom športovej infraštruktúry bez 
územného obmedzenia v rámci celej Slovenskej republiky.   

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo Správnej rady Fondu na podporu športu 
konanom dňa 28.2.2022. 

Hlasovalo 15 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 15 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 11: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca február 2022  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ p. 
Petrovi Palenčíkovi, ktorý predstavil sumár odohratých zápasov našich reprezentačných 
výberov za obdobie mesiaca február. 



 

 

 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev 
SR za obdobie mesiaca február 2022.  

Hlasovalo 15 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 15 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 12: Informácia o možnosti predkladania návrhov na vyznamenania a ocenenia 
SOŠV za rok 2021  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ p. 
Petrovi Palenčíkovi, ktorý informoval o možnosti predkladania návrhov na vyznamenania a 
ocenenia SOŠV za rok 2021. 

Členovia VV SFZ obdržali aj Smernicu SOŠV o čestných tituloch, vyznamenaniach, 
trofejach, uznaniach a oceneniach, v zmysle ktorej je predkladanie návrhov možné. 

Členovia VV SFZ si vyžiadali, aby generálny sekretár SFZ pripravil na jedno z najbližších 
zasadnutí kompletný zoznam udelených vyznamenaní a ocenení SOŠV.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o možnosti predkladania návrhov na vyznamenania 
a ocenenia SOŠV za rok 2021.  

Hlasovalo 15 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 15 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 13: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 1. marca 2022 v Bratislave: 

 
Uznesenie č. 34/22 VV SFZ:  

VV SFZ  berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR ženy A za 
uplynulé obdobie roku 2021. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 



Uznesenie č. 35/22 VV SFZ:  

VV SFZ  berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19 za 
uplynulé obdobie roku 2021 a prípravy na EURO 2022. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 36/22 VV SFZ:  

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

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 37/22 VV SFZ:  

VV SFZ  berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave vyhodnotenia projektu „Eurá z Eura“. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 38/22 VV SFZ:  

1) VV SFZ volí za členov Revíznej komisie SFZ p. - Jaroslav Bágel, Vladimír Vansa, 
Kamil Kyselica a Arpád Benovič. 
2) VV SFZ volí za členov Disciplinárnej komisie SFZ p. - Peter Potecký, Miroslav Vlk, 
Lukáš Radoský, Miroslav Jablonický, Marián vereš, František Lunák, Róbert Dadykin a 
Miroslav Urban. 
3) VV SFZ volí za členov Odvolacej komisie SFZ p. Miroslav Bobák, Pavol Malich a 
Boris Benkovič a za náhradníka Odvolacej komisie SFZ p. Miroslava Kišu. 
4) VV SFZ volí za členov Prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ p. - Boris Goga 
a Timotej Minarovič. 
5) VV SFZ volí za členov Odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ p. - Viliam Kupec, 
Tomáš Suchý a Vladimír Kordoš. 
6) VV SFZ ustanovuje za predsedu Komisie delegátov SFZ p. Štefana Kormana. 
7) VV SFZ ustanovuje za členov Komisie delegátov SFZ p. Miroslava Schneidera. 
8) VV SFZ ustanovuje za predsedu Komisie pre štadióny a ihriská SFZ p. Ladislava 
Liptáka. 
9) VV SFZ ustanovuje za členov Komisie pre štadióny a ihriská SFZ p. Roman Uváček, 
Vendelín Novysedlák, Milan Vorčák, Miloš Kopča a Zdenko Ivan. 
10) VV SFZ ustanovuje za predsedu Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ p. Mareka 
Holbíka. 



11) VV SFZ ustanovuje za členov Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ p. - Jakub 
Kováčik, Miroslav Vereb, Pavol Adamčiak, Jozef Mochnacký, Róbert Spál, Viktor Karel, 
Branislav Harabin, Slavomír Trnkócy, Ľuboš Jurčo, Timotej Baďo, Matej Izakovič, Tomáš 
Ľalík, Róbert Jano, Jozef Krenický, Peter Štrpka a Juraj Babiš. 
12) VV SFZ ustanovuje za predsedu Športovo-technickej komisie SFZ p. Jána Panáka. 
13) VV SFZ ustanovuje za členov Športovo-technickej komisie SFZ p. - Tibor Révay, 
Miroslav Maca, Marián Králik a Ján Onofrej. 
14) VV SFZ ustanovuje za členov Komisie rozhodcov SFZ p. Miroslav Richtárik, 
Miroslav Jaška a Igor Krško. 
15) VV SFZ ustanovuje za predsedu Licenčnej komisie SFZ p. Juraj Obložinský. 
16) VV SFZ ustanovuje za členov Licenčnej komisie SFZ p. Daniel Chmurný, Ján Fašung, 
Branislav Delej, Peter Michalík,  Milan Sládkovič, Andrej Rozvadský, Boris Brenčič, 
Vladimír Brenčíč, Ivan Dežď a Tomáš Ďurík. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 39/22 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh na prijatie uchádzačov školenia trénerov licencie UEFA PRO 2022/23 
a UEFA A 2022 v zmysle odporučenia skúšobnej komisie. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 40/22 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh na zaradenie JUDr. Mariána Dobrovského na nominačnú listinu 
Komisie delegátov SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 41/22 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo Správnej rady Fondu na podporu športu konanom dňa 
28.2.2022.  

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 42/22 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za 
obdobie mesiaca február 2022.  

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 




