
Zápisnica č. 05/22 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 3. mája 2022 v Svätom Petrovi  

  

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 

 Tomáš Medveď – zástupca hráčov  

Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

Mária Berdisová - zástupca pre marketing a strategické plánovanie 
 

Ospravedlnený:   Ladislav Jurkemik – zástupca trénerov 

Prizvaní:        Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ  

Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

Branislav Fodrek – reprezentačný tréner SR U17 

Jozef Jelšic - reprezentačný tréner SR WU19 

Jaroslav Rybánsky - poradca prezidenta pre Legislatívno-právne otázky 

Lukáš Pitek – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia 

Program:  

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu  
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U17   
4. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19   
5. Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu 

futbalovej infraštruktúry  



6. Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční spôsobom 
hlasovania per rollam v dňoch 24.-29. júna 2022  

7. Správa o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2021 
8. Správa o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2021 
9. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie novelizácie Smernice o právno-

organizačných zmenách v kluboch 
10. Informácia o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Revízneho poriadku SFZ  
11. Schvaľovanie návrhu zloženia pracovnej skupiny pre novelizáciu Registračného 

a prestupového poriadku SFZ a novelizáciu Súťažného poriadku SFZ 
12. Informácia o rozhodnutiach Prvostupňového orgánu licenčného konania 
13. Informácia zo Správnej rady Fondu na podporu športu konanej dňa 22.4.2022  
14. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca 

apríl 2022  
15. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami 

VV SFZ  
16. Diskusia  

K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predložil návrh na 
rozšírenie programu o body s názvom „Informácia Kontrolóra SFZ o aktuálnych 
podnetoch“ a „Informácia o organizovaní Konferencie „Šport a média 2022“.  

Následne dal o ňom hlasovať. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 

Všetky úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 

K bodu 3: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U17   

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR U17 
p. Branislava Fodreka, ktorý vyhodnotil činnosť svojho tímu. 

Cieľ: 



Odohrať kvalitné zápasy, prezentovať sa kvalitným herným výkonom a zabojovať o postup na 
ME U17. 

Úlohy: 

Pripraviť družstvo na zápasy v kvalifikačnom turnaji. Zdokonaľovať v tréningovom procese 
náš herný prejav v súlade s koncepciou mládežníckych reprezentácii. 

Celkové hodnotenie: 
Prezentovali sme sa na turnaji kvalitným herným prejavom, odohrali sme ťažké, vyrovnané 
zápasy s dobrými súpermi a s TOP favoritom Holandskom. Pri výsledkoch v samotných 
zápasoch rozhodovali detaily a aj keď sme hrali až do posledného zápasu o postup na ME, tento 
cieľ sa nepodarilo splniť. Za celý turnaj sme inkasovali iba jeden gól z hry, ale štyri zo 
štandardných situácii (2.góly z pokutového kopu,1.gól po rohu a 1.gól po priamom voľnom 
kope). V našej hre bolo veľa výborných individuálnych výkonov a potenciál u viacerých hráčov 
je veľkým prísľubom do budúcna pre vyššie kategórie. Hráči spravili za rok výrazný progres.  

Rôzne: 

Celkovo oba kvalifikačné turnaje boli výbornou skúsenosťou pre hráčov. Dokázali sme odohrať 
vyrovnané zápasy so silnými súpermi aj top družstvami (Anglicko, Holandsko). Prehrali sme 
iba jeden zápas, ale aj iba jeden vyhrali. Len takéto ťažké zápasy hráčov posunú a budú 
zlepšovať. Len náročnosť trénerov v kluboch na hráčov ich pripraví na medzinárodný level. 

Výsledky: 

Grécko – Slovensko 1:1 

Holandsko – Slovensko 1:1 

Maďarsko – Slovensko 3:1 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U17. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 4: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19   

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR 
WU19 p. Jozefa Jelšica, ktorý vyhodnotil činnosť svojho tímu. 

Cieľ: 



- postup do A skupiny 

Úlohy: 

- herná dominancia, 
- vytvorenie veľa gólových príležitostí 

Celkové hodnotenie: 
- veľmi dobre zvládnutá kvalifikácia,  
- veľa strelených gólov, 
- bez inkasovaného gólu, 
- ofenzívny herný prejav, 
- úspešné osobné súboje 1:1 v krídelných priestoroch. 

Výsledky: 
Slovensko – Arménsko 8:0 

Slovensko – Andora 6:0 

Slovensko – Gruzínsko 4:0 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 5: Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a 
výstavbu futbalovej infraštruktúry  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členke VV SFZ p. Márii Berdisovej, 
ktorá informovala o aktuálnom stave projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu 
futbalovej infraštruktúry nasledovne: 
 

- Prezident predstavil zámer nového projektu na štadióny na 10 rokov, kde by sa 
rekonštruovali štadióny III. ligy, ihriská s umelou aj prírodnou trávou, 

- V projekte Tatrana Prešov bol definitívne ukončený vzťah s dodávateľom projektu 
a robí sa revízia projektu a nové verejné obstarávanie, 

- V projekte „Eurá z Eura“ boli zrealizované 4 školenia v regiónoch a v termíne do 6. 
mája sa budú rozposielať návrhy zmlúv pre úspešných žiadateľov cez SFZ egrant.  

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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



Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 6: Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 
spôsobom hlasovania per rollam v dňoch 24.-29. júna 2022  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že podľa čl. 51 ods. 2 písm. i.) Stanov SFZ 
výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia konferencie. Ten na svojom aprílovom 
zasadnutí schválil návrh na zvolanie Konferencie SFZ konanej formou elektronického 
hlasovania per rollam v čase od 24. júna 2022 00:01 hod. do 29. júna 2022 23:59 hod.  

Na Konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 25. júna – 29. júna 2022 formou elektronického 
hlasovania per rollam predkladá GS SFZ tento návrh programu:  
1. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ 
2. Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2022-2026 
3. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2021 
4. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie roka 2021 
5. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 
hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2021 
6. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 
hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2021 
7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych 
členov SFZ a o spôsobe použitia členského 
8. Voľba člena VV SFZ - zástupcu pre marketing a strategické plánovanie 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ konanej formou elektronického 
hlasovania per rollam schváliť predložený návrh programu. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 7: Správa o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2021 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o zaslaní výročnej správy Legislatívno-
právnej a etickej komisie SFZ za rok 2021. V nej sa podľa predsedu komisie konštatuje: 



1. LPEK si po celý rok 2021 riadne plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú nielen z vnútorných 
predpisov SFZ, ale i z očakávaní orgánov SFZ .  

 
2. Pri svojej činnosti LPEK spolupracovala s rôznymi orgánmi SFZ (prezident SFZ, GS SFZ, 

právne oddelenie ako aj iné útvary SFZ) a táto spoluprácu je považovaná za 
bezproblémovú s jasným cieľom vzájomne sa podporovať. Pri vybavovaní zadaných úloh 
bolo orgánom SFZ odporučené, aby precíznejšie posudzovali žiadosti, ktoré následne dajú 
na vybavenie LPEK. Niektorí žiadatelia skôr oslovujú SFZ so žiadosťou o bezplatné 
právne poradenstvo, ako o pomoc pri vyriešení obzvlášť komplikovaných záležitostí. 
Viacero podaní totižto dokážu navrhovatelia riešiť aj bez ingerencie SFZ.    

  
3. V súčinnosti s propagáciou športu a osobitne futbalu a SFZ bolo navrhnuté pokračovať 

v spoluorganizovaní a podpore konferencie o športovom práve, na ktorej sa významným 
spôsobom prezentuje právna úprava športu na Slovensku a v zahraničí a prednášajú sa 
aktuálne právne problémy vo fungovaní a organizácii športu, divácke násilie a bezpečnosť 
všetkých zúčastnených na športovom podujatí, možnosti riešenia sporov v športe, športová 
judikatúra a pod.   
 

4. V rámci zefektívnenia činnosti LPEK navrhujeme : 
 

- Zlepšiť dokumentačnú informovanosť LPEK o procesoch a normách v zahraničných 
futbalových zväzoch, ako i o národnej právnej úprave problematiky športu v zahraničí  

- Tak ako doposiaľ integrovať a zapájať členov LPEK ako zástupcov SFZ do orgánov, 
ktoré navrhujú a pripravujú legislatívne úpravy  súvisiace s problematikou športu 
a bezpečnosti.   

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ 
za rok 2021. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 8: Správa o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2021 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o predloženej správe o činnosti Komory 
SFZ pre riešenie sporov za rok 2021. 

Komora SFZ pre riešenie sporov si riadne plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z vnútorných 
predpisov SFZ, ako aj z jej zákonného postavenia v zmysle Zákona o športe. 
Komora sa usiluje napĺňať svoj cieľ, ktorý si stanovila pri začiatku jej fungovania, a síce, že 



ako jediný orgán na riešenie sporov vprostredí slovenského futbalu bude spory rozhodovať 
vrámci svojich možností čo najrýchlejšie, najhospodárnejšie, efektívne a bez zbytočných 
časových prieťahov a v súlade s relevantnými predpismi.  

Efektivita rozhodovania sporov oproti súdom všeobecnej sústavy súdnictva tak, ako bolo 
uvedené vyššie je podčiarknutá tým, že Komora SFZ pre riešenie sporov rozhoduje spory viac 
ako 5x rýchlejšie ako sústava všeobecných súdov. 
Zároveň Komora SFZ pre riešenie sporov najmä s poukazom pro futuro ukázala, že je stabilným 
orgánom pre zabezpečenie spravodlivosti v rámci organizačnej štruktúry SFZ, čo podčiarkuje 
aj vnímanie jej statusu súdmi všeobecnej sústavy súdnictva Slovenskej republiky.  

Charakter sporov a dĺžka konania: 

Možno konštatovať, že rovnako ako v predošlých rokoch, väčšina sporov prejednávaných 
Komorou SFZ pre riešenie sporov má majetkový charakter. Ide prevažne o spory vo vzťahu k 
porušeniu zmluvných dojednaní medzi členmi SFZ (neuhradené zmluvné finančné nároky), 
alebo titulom nezaplateného odstupného pri prestupoch hráčov. Komora riešila aj niekoľko 
sporov o určení neplatnosti zmluvy medzi členmi SFZ, či atypické statusové spory o statuse 
športovca. Z pohľadu charakteru sporov ide o spory s prvkami obchodnoprávnymi, a rovnako 
s prvkami občianskoprávnymi.  

V roku 2021 bol počet sporov najvyšší od zriadenia Komory v roku 2016 (83 konaní). Rovnako 
možno konštatovať, že malá početnosť odvolacích konaní (13) svedčí o vysokej odbornej 
úrovni rozhodovania Komory, nakoľko členovia SFZ nie sú motivovaní vo veľkom počte 
iniciovať odvolacie konania.  

Konanie pred Komorou SFZ pre riešenie sporov sa delí na dve fázy, a to na  

1. (i) fázu písomnú (vyšetrovaciu) a na  
2. (ii) fázu rozhodovaciu.  

Fáza písomná (vyšetrovacia fáza) a jej dĺžka je ovplyvnená procesnou aktivitou strán (návrh, 
vyjadrenie k návrhu, replika, duplika), pričom fáza rozhodovacia je ovplyvnená senátnym 
rozhodovaním veci samej.  

Na základe vnútornej štatistiky vedenia Komory je možné konštatovať, že v roku 2021 je:  

- priemerná dĺžka konania v rozsahu vyšetrovacej fázy je 97 dní,  
- priemerná dĺžka konania v rozsahu senátnej fázy je 62 dní,  
- celková dĺžka konaní je v priemere 156 dní.  

Celková dĺžka konania v priemere preto bola v roku 2021 v dĺžke 5,2 mesiaca.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 
2021. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 9: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie novelizácie Smernice o právno-
organizačných zmenách v kluboch  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu LPO SFZ p. Lukášovi 
Pitekovi, ktorý informoval členov VV SFZ o pripravovanom návrhu novely Smernice o 
právno-organizačných zmenách v kluboch. Smernica ako celok pojednáva hlavne o právno-
organizačných zmenách klubu, v prípadoch vzniku nového klub zánikom starého, fúziou, 
predajom licencie atď.. Integrite SFZ ide hlavne o prípady, kedy klub funguje normálne ďalej, 
pod rovnakým názvom, navonok sa právno-organizačná zmena neudiala. má ale interne nového 
majiteľa, akcionára, investora, sponzora, ktorý má aspoň niektoré rozhodovacie a kontrolné 
právomoci, napr. dosadil osobu športového manažéra, alebo hlavného trénera, prípadne platí 
hráčov. 

Cieľ Oddelenia Integrity:  
Zamedziť vstupu kriminálnych a podozrivých osôb, agentúr a firiem zo Slovenska a zahraničia 
do Slovenských klubov ako majitelia, spolumajitelia, investori, sponzori, osoby v pozadí. 
V prípade vstupu, mať právomoc takéto kluby dôkladne a transparentne preverovať, v prípade 
podozrenia navštíviť, resp. predvolať na vysvetlenie situácie v klube. Takto, minimálne, 
podozrivé štruktúry odstrašiť, varovať a dať jasný signál, že pri vstupe do Slovenského klubu 
budú dôsledne preverovaní. 
 
Čo by nemalo byť cieľom:  
Aby museli VV SFZ a integrita posudzovať kluby napr. VII. Ligy (triedy), keď sa 
majiteľom/mecenášom klubu stane namiesto jedného lokálneho podnikateľa, iný. 
Aby museli stovky klubov, medzi nimi majorita malých dedinských klubov vedených 
dobrovoľníkmi, odovzdávať byrokraticky náročné podklady, zachádzajúce až po zoznamy 
aktívnych osôb v klube ako trávnikár, udržbár, vedúci mužstva v IV. lige atď.. 
 

Z pohľadu Integrity SFZ je potrebné ďalej: 
 

v Definovať, čo sa presne pod zmenou vlastníckej štruktúry rozumie, aj vypísaním 
najčastejších príkladov. 
Návrh príkladov: vstup sponzora, akcionára, investora, spoločnosti preberajúcej 
výdavky na niektoré mužstvo v klube, spoločnosti preberajúcej zodpovednosť za 
prestupy a akvizície hráčov. 
 

v Definovať ktoré kluby majú povinnosť podklady k zmene vlastníckej štruktúry dodať. 
Návrh: 
a) kluby I. až III. najvyššej súťaže majú povinnosť dodať podklady 



b) kluby nižších líg majú povinnosť dodať podklady na vyžiadanie od SFZ 
 

v Určiť percentuálnu hranicu alebo iné kritérium, na určenie veľkosti akcionára, sponzora, 
investora, ktorý spadá pod smernicu a povinnosť nahlásenia zmeny na SFZ. 
Návrh: 
Klub musí dodať úplné podklady o osobách a firmách, ktoré:  
a) budú vlastniť minimálne 25% podiel v klube (podkladom je Holandská úprava) 

v nasledujúcich oblastiach - vlastnenie akcií klubu, príspevok do rozpočtu 
klubu (sponzorské dary, pôžičky, financovanie hráčov, cestovného, ubytovania 
hráčov, sústredení mužstiev atď.) 

b) sa budú spolupodieľať na riadení a kontrole klubu v nasledujúcich oblastiach: 
účasť vo vedení klubu, dozornej rade, v riadení športovej stránka klubu - 
prezident, viceprezident, generálny riaditeľ klubu resp. tomu zodpovedajúce 
funkcie, športový riaditeľ, manažér prestupov a akvizícií hráčov resp. tomu 
zodpovedajúca funkcia.  
 

v Zvážiť uvedenie možnosti pre SFZ, vo výnimočných prípadoch využiť externú pomoc 
(napr. finančných audítorov), v prípade nezrovnalostí v podkladoch, a to aj po vyzvaní 
na ich odstránenie a ich opätovnom doručení. Náklady na činnosť externej strany 
preberá klub. 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie aktuálny stav prípravy návrhu na zmenu a doplnenie 
novelizácie Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 10: Informácia o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Revízneho poriadku 
SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu LPO SFZ p. Lukášovi 
Pitekovi, ktorý informoval, v súlade s príslušným uznesením Revíznej komisie SFZ bol 
zahájený proces prípravy nového znenia Revízneho poriadku SFZ, ktorého účelom bude 
nahradenie aktuálne platnej a účinnej verziu poriadku schválenej ešte z roku 2013.  
Cieľom pripravovaného návrhu je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej 
praxe, a to predovšetkým v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu kontrolnej činnosti, 
ale aj úprava vo vzťahu k vnútornému fungovaniu Revíznej komisie SFZ so zámerom 
zefektívniť nastavené procesy jej fungovania.  



Vzhľadom na skutočnosť, že pôvodné znenie poriadku bolo prijaté pred nadobudnutím 
platnosti a účinnosti zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, je nevyhnutné podrobiť analýze aktuálne 
znenie Revízneho poriadku SFZ, taktiež z pohľadu jeho súladu so znením zákona o športe a na 
základe identifikovaných nedostatkov pripraviť kvalifikovaný legislatívny návrh.  
 Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Revízneho poriadku 
SFZ. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 11: Schvaľovanie návrhu zloženia pracovnej skupiny pre novelizáciu 
Registračného a prestupového poriadku SFZ a novelizáciu Súťažného poriadku SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu LPO SFZ p. Lukášovi 
Pitekovi, ktorý informoval, že zámerom vytvorenia spoločnej pracovnej skupiny pre Súťažný 
poriadok SFZ a Registračný a prestupový poriadok SFZ sledujeme záujem na zosúladenie 
uvedených predpisov a prípravy pochopiteľnejšieho a zrozumiteľnejšieho legislatívneho rámca 
pre širokú futbalovú verejnosť. 
 
V tejto súvislosti predložil návrh na o vytvorenie pracovnej skupiny pre novelizáciu 
Registračného a prestupového poriadku SFZ a novelizáciu Súťažného poriadku SFZ v 
nasledovnom zložení - Sepeši (VV SFZ - legislatívno-právne otázky), Medveď (VV SFZ - 
zástupca hráčov), Mertinyák (ÚLK), Richtárik (II. liga), Farbuľa (BFZ), Eperješi (VsFZ), 
Potančoková (SsFZ), Zábojník (ZsFZ), Sládkovič, Močárová, Kiša, Fodrek a Pitek 
(administratíva SFZ). 
 
Priamo na zasadnutí bol predložený návrh na rozšírenie pracovnej skupiny o zástupcu Liga na 
ochranu slovenských športovcov (LOSS) p. Róberta Jana. Zároveň pri tomto doplnení 
pracovnej skupiny bola vznesená požiadavka, ktorá bola členmi VV SFZ akceptovaná, aby 
v prípade záujmu vstupu do pracovnej skupiny mala svoje zastúpenie aj Únia futbalových 
profesionálov (ÚFP).  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zloženia pracovnej skupiny pre novelizáciu Registračného 
a prestupového poriadku SFZ a novelizáciu Súťažného poriadku SFZ s doplnením. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 



Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 12: Informácia o rozhodnutiach Prvostupňového orgánu licenčného konania 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ p. 
Petrovi Palenčíkovi, ktorý informoval, že podľa harmonogramu licenčných konaní v licenčnom 
cykle 2021/2022 zasadal v dvoch dňoch Prvostupňový orgán licenčného konania (ďalej len 
POLK), aby prerokoval podkladové správy manažérov jednotlivých licenčných konaní 
v podmienkach SFZ (spolu 7 konaní) a odporúčania licenčnej komisie SFZ (ďalej len Lck) na 
udelenie licencií na licenčnú sezónu 2022/2023 a rozhodol o ich udelení v prvostupňovom 
konaní.  

POLK na svojich zasadnutiach v dňoch 27.4. a 29.4.2022 v Bratislave: 

1. Udelil licenciu pre štart vo FORTUNA lige  a v klubových súťažiach UEFA v licenčnej 
sezóne 2022/2023 klubom ŠK Slovan Bratislava futbal, FK DAC 1904 Dunajská Streda, 
MFK Zemplín Michalovce, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, MFK Ružomberok, AS 
Trenčín, FC Spartak Trnava, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, FK Pohronie Žiar n. 
Hronom Dolná Ždaňa a MŠK Žilina, ktoré splnili minimálne požiadavky všetkých li-
cenčných kritérií pre jej udelenie. Klubu FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa bude 
udelená licencia bez ďalšieho preverovania platiť pre štart v II. lige mužov v sezóne 2022 / 
2023 (zostupujúci klub z FORTUNA ligy v sezóne 2021/2022). 

2. Licenciu pre štart vo FORTUNA lige  a klubových súťažiach UEFA v licenčnej sezóne 
2022/2023 neudelil klubu FK Senica, pre nesplnenie minimálnych požiadaviek infraštruk-
túrnych a finančných licenčných kritérií a klubu ŠKF Sereď pre nesplnenie minimálnych 
požiadaviek infraštruktúrnych a personálno-administratívnych licenčných kritérií.  

3. Udelil licenciu pre štart v UEFA Lige majstrov žien a I. lige žien v licenčnej sezóne 
2022/2023 klubom ŠK Slovan Bratislava futbal a Spartak Myjava, ktoré splnili mini-
málne požiadavky všetkých licenčných kritérií pre jej udelenie. 

4. Neudelil licenciu pre štart v UEFA Lige majstrov žien v licenčnej sezóne 2022/2023 
klubu FC Union Nové Zámky, ktorý nesplnil minimálne požiadavky pre jej udelenie 
(neotvorenie licenčného konania). 

5. Udelil licenciu pre štart v I. lige žien v licenčnej sezóne 2022/2023 klubom MFK Dukla 
Banská Bystrica, FC Petržalka, FC Union Nové Zámky, MFK Ružomberok, AS 
Trenčín, FC Spartak Trnava a MŠK Žilina, ktoré splnili minimálne požiadavky všetkých 
licenčných kritérií pre jej udelenie. 

6. Licenciu pre štart v I. lige žien v licenčnej sezóne 2022/2023 neudelil klubu FC Nitra, pre 
nesplnenie minimálnych požiadaviek infraštruktúrnych a finančných licenčných kritérií.  

7. Udelil licenciu pre štart v II. lige mužov v licenčnej sezóne 2022/2023 klubom  Partizán 
Bardejov BŠK, ŠK Slovan Bratislava futbal (21), FC Petržalka, FK Humenné, KFC 
Komárno, MŠK Námestovo, MŠK Púchov, FK Železiarne Podbrezová, FC Rohožník, 
MFK Skalica, Slavoj Trebišov a MŠK Žilina (B), ktoré splnili minimálne požiadavky 
licenčných kritérií pre jej udelenie. 

8. Podmienečne udelil licenciu pre štart v II. lige mužov v licenčnej sezóne 2022/2023 
klubu MFK Dukla Banská Bystrica (uhradenie daňových preddavkov) a klubom FK 
Dubnica n. Váhom, FC Košice a ŠTK 1914 Šamorín, ktorým uložil opatrenie – do 



1.7.2022 predložiť účtovnú závierku za finančný rok 2021. V prípade nesplnenia tejto 
povinnosti, nebude akceptovaná prihláška klubu do súťažného ročníka 2022/2023. 

9. Podmienečne udelil licenciu Futbalovej akadémie na licenčnú sezónu 2022/2023 klu-
bom MFK Dukla Banská Bystrica, ŠK Slovan Bratislava futbal, FC Petržalka, FK 
DAC 1904 Dunajská Streda, FC Košice, MFK Zemplín Michalovce, FK Železiarne 
Podbrezová, FK Poprad, MFK Ružomberok, AS Trenčín, FC Spartak Trnava a MŠK 
Žilina (udelenie licencie potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria – umiestnenie muži aj 
dorast). Podmienečne – s udelením opatrenia – udelil licenciu klubu  FK Senica (vyspo-
riadanie osôb z úseku mládeže klubu, ktoré súhlasili s termínom vyplatenia do 23.5.2022). 
V prípade nesplnenia tejto požiadavky, klubu licencia udelená nebude. 

10. Licenciu Futbalovej akadémie na licenčnú sezónu 2022/2023 neudelil klubu FC Nitra, 
pre nesplnenie minimálnych infraštruktúrnych a finančných licenčných kritérií.  

11. Schválil zaradenie klubov FK Inter Bratislava, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, MŠK 
Púchov, MFK Snina, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a FK Pohronie Žiar n. Hronom 
Dolná Ždaňa do skráteného licenčného konania pre získanie licencie Futbalovej 
akadémie. 

12. Potvrdil licenciu Útvaru talentovanej mládeže na licenčnú sezónu 2022/2023 klubom 
Partizán Bardejov BŠK, FK Inter Bratislava, SDM Domino, FK Dubnica n. Váhom, 
FK Humenné, Jupie Futbalová škola Mareka Hamšíka, FKM Karlova Ves, FC 
Lokomotíva Košice, FK Slovan Levice, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, MŠK 
Novohrad Lučenec, MŠK FOMAT Martin, MŠK Námestovo, 1. FC Tatran Prešov, FC 
Baník Prievidza, MŠK Púchov, MŠK Rimavská Sobota, MFK Skalica, MFK Snina, FK 
Spišská Nová Ves, MŠK Tesla Stropkov, Slavoj Trebišov, MFK Vranov nad Topľou, 
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, MFK Lokomotíva Zvolen a FK Pohronie Žiar n. 
Hronom Dolná Ždaňa.   

13. Potvrdil licenciu Čakateľa na licenčnú sezónu 2022/2023 klubom MFK Detva, MFK 
Dolný Kubín, KFC Komárno, MŠK Kysucké Nové Mesto, ŠK Odeva Lipany, ŠK Žolík 
Malacky, FKM Nové Zámky, FAMT Prešov, FK Tempo Partizánske, MŠK Považská 
Bystrica, FK Rača, MFK Rožňava, MŠK Senec, MFK Stará Ľubovňa a CFM Jozefa 
Adamca. 

14. Licenciu Čakateľa na sezónu 2022/2023 neudelil klubom ŠKF Sereď a FC ŠTK 1914 
Šamorín, nakoľko v tomto licenčnom cykle sa licencia udelená na 3 roky len potvrdzuje.  

15. Všetky kluby, ktorým bola udelená príslušná licencia, sú povinné v stanovených 
termínoch plniť opatrenia POLK, uložené v rozhodnutí o udelení licencie. 

Klubom FORTUNA ligy POLK uložil tieto opatrenia:  
 
1) Vykonanie navýšenia základného imania spoločnosti a jeho dokladovanie zápisnicou 

z Valného zhromaždenia spoločnosti bolo uložené klubu MFK Ružomberok (do 
30.6.2022). 
 

2) Predkladanie aktualizovaných štvrťročných finančných informácií do budúcnosti, na 
základe správy audítora o audite účtovnej závierky klubu za finančný rok 2021 
a porušovania minimálne jedného kontrolného finančného indikátora, bolo uložené klubom 
MFK Ružomberok, AS Trenčín a FC Spartak Trnava. 
 

3) Vykonanie potrebných úkonov a predloženie dokumentácie KŠI SFZ k obnoveniu 
certifikátu hlavného štadióna bolo do 31.5.2022 uložené klubom: ŠK Slovan Bratislava, 
FK DAC 1904 D. Streda, MFK Ružomberok a MŠK Žilina. Klub AS Trenčín, ktorý má 
povolené užívanie štadióna len do 31.12.2022, je povinný získať certifikát štadióna platný 



min. na celú licenčnú sezónu 2022/2023. 
 

Klubom II. ligy mužov POLK uložil tieto opatrenia:  
 

1. Klubom FK Dubnica n. Váhom, FC Košice a FC ŠTK 1914 Šamorín uložil opatrenie – 
do 1.7.2022 predložiť účtovnú závierku klubu za finančný rok 2021. V prípade nesplnenia 
tejto povinnosti, licencia klubom udelená nebude a akceptovaná nebude ani prihláška klubov 
do súťažného ročníka 2022/2023. 
 

2. Klubu MFK Dukla Banská Bystrica uložil do 8.5.2022 uhradiť daňové preddavky a zaslať 
o tom doklad vedúcemu oddelenia riadenia súťaží SFZ (manažér konania pre II. ligu 
mužov). 
 

Všetky kluby boli o rozhodnutiach POLK informované zaslaním písomného rozhodnutia 
POLK elektronickou aj doporučenou poštou. Rozhodnutia POLK boli zverejnené v Úradnej 
správe SFZ č. 41, dňa 29.4.2022 na webovom sídle SFZ a dňa 30.4.2022 v denníku Šport. 
 
Kluby, ktoré nezískali licenciu v prvostupňovom konaní, majú právo do 16.5.2022 (vrátane) 
podať odvolanie Odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK), o čom boli informované 
v poučení k rozhodnutiu POLK o neudelení licencie.  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o rozhodnutiach Prvostupňového orgánu 
licenčného konania. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 13: Informácia zo Správnej rady Fondu na podporu športu konanej dňa 22.4.2022  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý spolu s ďalším členom Správnej rady Fondu na podporu 
športu p. Lukášom Pitekom informovali o aktuálnom dianí fondu. Zasadnutie Správnej rady 
fondu zo dňa 22. apríla 2022 sa zaoberalo najmä týmto programom: 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien 
a doplnkov 
2. Informácie od predsedu správnej rady FNPŠ od jej posledného zasadnutia dňa 31.3.2022 
3. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 



4. Športová infraštruktúra na území mesta Nitra-história, stav a perspektívy predstavené 
primátorom mesta Nitra a jeho tímom  
5. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 
6. Program mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych 
prevádzok vzhľadom na Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (PMÚSR) 
schválenú schémy pomoci – schvaľovanie návrhu výzvy 
7. Športová infraštruktúra národného významu 
8. Rôzne 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo Správnej rady Fondu na podporu športu konanej 
dňa 22.4.2022.  

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 14: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca apríl 2022  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ p. 
Petrovi Palenčíkovi, ktorý informoval o aprílových zápasoch reprezentačných družstiev SR. 

 

 



 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 15: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 
zasadnutiami VV SFZ  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV 
SFZ sa uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam a to hlasovanie č. 02/22 v dvoch veciach, a to 
vo veci “Schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovnaft Cup-u pre súťažný ročník 
2021/22” a vo veci " Schvaľovanie návrhu metodického usmernenia pre kluby vo forme 
“Zápisu z bezpečnostnej porady”“. 

 
Resumé hlasovaní: 
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 25. apríla 2022 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Hlasovanie č. 1: 
 



Schvaľujem návrh na Národný futbalový štadión v Bratislave za dejisko finále Slovnaft 
Cup-u pre súťažný ročník 2021/22, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na  Národný futbalový štadión v Bratislave za dejisko 
finále Slovnaft Cup-u pre súťažný ročník 2021/22, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na Národný futbalový štadión v 
Bratislave za dejisko finále Slovnaft Cup-u pre súťažný ročník 2021/22. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 14 členov VV SFZ, z toho 13 hlasovali formou “schvaľujem” 
a jeden formou „zdržujem sa hlasovania“ (T. Végh). 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 
Hlasovanie č. 2: 
 
Schvaľujem návrh metodického usmernenia pre kluby vo forme “Zápisu z bezpečnostnej 
porady”, 
alebo 
Neschvaľujem návrh metodického usmernenia pre kluby vo forme “Zápisu z 
bezpečnostnej porady”, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu metodického usmernenia pre 
kluby vo forme “Zápisu z bezpečnostnej porady”. 
    
Hlasovania sa zúčastnilo 14 členov VV SFZ, z toho 13 hlasovali formou “schvaľujem” 
a jeden formou „zdržujem sa hlasovania“ (R. Havrilla). 
 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi 
riadnymi zasadnutiami VV SFZ. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 16: Informácia Kontrolóra SFZ o aktuálnych podnetoch 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo Kontrolórovi SFZ p. Štefanovi 
Vaľkovi, ktorý informoval, že za ostatné obdobie obdržal 2 podnety :  
 



Oba podnety zaslala hlavná kontrolórka športu p. Dvorščíková: 
 

- Podnet na prešetrenie postupu orgánov ObFZ V.Krtíš a tiež Odvolacej komisie SFZ 
v spojitosti s volebnou konferenciou ObFZ -  nesplnenie náležitosti Stanov ObFZ, 
volebného, rokovacieho poriadku, 

- Podnet p. Richtárecha Slovenský futsal : „Porušenia zákona o športe a interných 
predpisov Slovenského futsalu“ 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu Kontrolóra SFZ o aktuálnych podnetoch. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 17: Informácia o organizovaní Konferencie „Šport a médiá 2022“ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne 
otázky p. Petrovi Sepešimu, ktorý informoval, že dňa 31. mája na PEVŠ Fakulte masmédií 
organizuje SFZ spolu s Učenou právnickou spoločnosťou konferenciu Šport a média 2022, 
ktorej hlavnými témami a hosťami budú: 

Úvodné príhovory: 

• Peter Sepeši – zástupca hlavného organizátora (UčPS) 
• Ján Kováčik – zástupca hlavného partnera (SFZ) 
• Iveta Radičová – dekanka PEVŠ – fakulta masmédií 

Šport, médiá, politika a sociálna zodpovednosť 

• Iveta Radičová – dekanka PEVŠ – fakulta masmédií 
• Ján Kováčik – prezident SFZ 
• Alexej Fulmek – predseda predstavenstva Petit Press, a.s. 

Šport sa tlačí na obrazovky 

• Marek Kindernay – Executive director v spoločnosti O2 TV s.r.o. (O2 TV Sport, 
O2 TV Fotbal, O2 TV Tenis, Premier Sport 2) 

• Martin Lisý – šéfredaktor športu TV Markíza 
• Marcel Merčiak – Intendant RTVS Sport 
• Roman Neuschl – Digital media & JOJ Sport Director 

Športovo-mediálne fenomény 

Exponenciálny rast popularity MMA 



• Pavol Neruda – spolumajiteľ a promotér česko-slovenskej organizácie Oktagon 
MMA & Vladimír Bilohuščin – zakladateľ webu SvetMMA 

TOP F1 slovenský influencer – sociálne médiá a F1 ako produkt 

• Števo Eisele – komentátor F1, Sport TV 

Stávkové kancelárie, svet športu, médií a reklamy 

• zástupca spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 
• zástupca spoločnosti FORTUNA SK, a.s. 
• Peter Dedík – generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o organizovaní Konferencie „Šport a médiá 2022“. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 18: Diskusia 

Vstupenky na MS Quatar 2022 

Prezident SFZ informoval členov VV SFZ o pridelení kvóty od FIFA na MS v Quatare  pre SFZ 
a možnosti rezervácie lístkov v stanovenom termíne. 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 3. mája 2022 v Svätom Petrovi: 

 
Uznesenie č. 59/22 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh programu s doplnením. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 60/22 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U17. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 



Uznesenie č. 61/22 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 62/22 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. 63/22 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ konanej formou elektronického hlasovania 
per rollam schváliť predložený návrh programu. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 64/22 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za 
rok 2021. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 65/22 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2021. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 66/22 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie aktuálny stav prípravy návrhu na zmenu a doplnenie novelizácie 
Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 67/22 VV SFZ:  



VV SFZ berie na vedomie o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Revízneho poriadku SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 68/22 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh zloženia pracovnej skupiny pre novelizáciu Registračného 
a prestupového poriadku SFZ a novelizáciu Súťažného poriadku SFZ s doplnením. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 69/22 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie informáciu o rozhodnutiach Prvostupňového orgánu licenčného 
konania. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 70/22 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo Správnej rady Fondu na podporu športu konanej dňa 
22.4.2022. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 71/22 VV SFZ:  

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

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 72/22 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo Správnej rady Fondu na podporu športu konanej dňa 
22.4.2022. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 73/22 VV SFZ:  




