
Zápisnica č. 06/22 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 7. júna 2022 vo Veľkom Záluží  

  

Prítomní:   

Ján Kováčik – prezident SFZ 

Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ (online) 

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  

Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

Mária Berdisová - zástupca pre marketing a strategické plánovanie 
 
Ladislav Jurkemik – zástupca trénerov 
 

Ospravedlnený:   Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

 

Prizvaní:        Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ  

Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

Jaroslav Rybánsky - poradca prezidenta pre Legislatívno-právne otázky 

Lukáš Pitek – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia 

 

Program: 

  Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu  
  Kontrola plnenia uznesení 
  Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu 

futbalovej infraštruktúry  



  Informácia o vyhlásení doplňujúcich volieb podľa čl. 42 ods. 3 písm. a) a podľa čl. 46 
ods. 5 Stanov SFZ na pozíciu člena VV SFZ - zástupcu pre marketing a strategické 
plánovanie 

  Prerokovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2022-2026 
  Prerokovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2021 
  Prerokovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2021 
)  Prerokovanie Výročnej správy SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie roka 2021 

  Prerokovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 
hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2021 

  Prerokovanie návrhu rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych, pridružených 
a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského 

  Schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ/Šance 
a PR SFZ pre súťažný ročník 2022/2023 

  Schvaľovanie návrhu nominačných listín delegátov SFZ pre súťažný ročník 
2022/2023 

  Schvaľovanie návrhu na minimálny časový úsek hráčov U21 v stretnutiach II. ligy  
  Schvaľovanie návrhu na úpravu sadzobníka odmien delegovaných osôb v súťažiach 
mládeže RFZ a ObFZ 

  Informácia o rozhodnutiach v odvolacom licenčnom konaní 
  Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ 
  Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ 

)  Informácia zo Správnej rady Fondu na podporu športu konanej dňa 13.5.2022 
  Informácia od Kontrolóra SFZ k aktuálnym podaniam  
  Informácia o doterajších držiteľoch ocenení SOŠV  
  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 „Schvaľovanie návrhu na odvolanie reprezentačného 

trénera SR A v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. p) Stanov SFZ“, „Informácia o zmene a doplnení 

Pravidiel futbalu od súťažného ročníka 2022/23“, „Schvaľovanie návrhu na prijatie  

nových riadnych členov SFZ“ a „Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ“.  
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: Schvaľovanie návrhu na odvolanie reprezentačného trénera SR A v zmysle čl. 

51 ods. 2 písm. p) Stanov SFZ 

 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predložil členom VV SFZ návrh na odvolanie 
reprezentačného trénera SR A p. Štefana Tarkoviča, bezprostredne po neúspešnom zápase 
s výberom Kazachstanu. 
Ako dôvod uviedol aj nepresvedčivé výkony družstva a herný prejav. V rámci diskusie 
k predmetnému bodu sa členovia VV SFZ stotožnili s predloženým návrhom. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odvoláva reprezentačného trénera SR A p. Štefana Tarkoviča v zmysle čl. 51 ods. 

2 písm. p) Stanov SFZ. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 4: Informácia o vyhlásení doplňujúcich volieb podľa čl. 42 ods. 3 písm. a) a podľa 

čl. 46 ods. 5 Stanov SFZ na pozíciu člena VV SFZ - zástupcu pre marketing a strategické 

plánovanie 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o vyhlásení doplňujúcich volieb podľa čl. 
42 ods. 3 písm. a) a podľa čl. 46 ods. 5 Stanov SFZ na pozíciu člena VV SFZ - zástupcu pre 
marketing a strategické plánovanie. 

VOLEBNÁ KOMISIA SFZ podľa čl. 42 ods. 3 písm. a) a podľa čl. 46 ods. 5  Stanov SFZ 

vyhlasuje doplňujúce voľby na člena VV SFZ - zástupcu pre marketing a strategické 

plánovanie. 

Voľba člena VV SFZ - zástupcu pre marketing a strategické plánovanie sa uskutoční v rámci 
programu konferencie SFZ konanej prostredníctvom hlasovania per rollam od 00:01 

hodiny, dňa 24. júna 2022 (piatok)   do   23:59 hodiny, dňa 29. júna 2022(streda). 

Podľa čl. 2 ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť 
kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu 



členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú 
konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. 

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

rovnakou klubovou príslušnosťou. 

Podľa čl. 2 ods. 4 Volebného poriadku SFZ návrh kandidáta musí obsahovať: 

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý, 

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta, 

c) kontaktné údaje kandidáta (e-mail, mobil), 

d) označenie navrhovateľa (meno a priezvisko + reg. č. člena SFZ,  resp. klub + meno a 
priezvisko štatutárneho zástupcu + funkcia v klube), jeho kontaktné údaje a podpis. 

Podľa čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy: 

a) životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti, 

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho 
člena SFZ, 

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou, 

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého 
pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s predmetnou voľbou 

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

Podľa čl. 2 ods. 8 Volebného poriadku SFZ lehota na predloženie návrhov kandidátov na 

vyššie uvedené funkcie členov orgánov SFZ končí v sobotu 18. júna 2022 o 23:59 hodine. 

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty na predloženie návrhov. K včas 
podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty na predloženie návrhov doplniť 
prílohy podľa čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ. 

Návrh kandidáta s požadovanými prílohami je podľa čl. 2 ods. 6 Volebného poriadku SFZ 
možné doručiť na Slovenský futbalový zväz výlučne elektronickou formou na e-mailovú 
adresu: volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľba člena VV SFZ“. 

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



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o vyhlásení doplňujúcich volieb podľa čl. 42 ods. 3 

písm. a) a podľa čl. 46 ods. 5 Stanov SFZ na pozíciu člena VV SFZ - zástupcu pre 

marketing a strategické plánovanie. 

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: 
 
V rámci projektu „EURÁ z EURA“ prebieha proces podpisu zmlúv o spolupráci s úspešnými 
uchádzačmi. Do dnešného dňa sa podarilo zmluvu uzavrieť so 157 účastníkmi z celkového 
počtu 236. Zároveň sa v rámci projektu už zrealizovala aj prvá úhrada finančného príspevku. 9 
účastníkov projektu sa rozhodlo požiadať o zmenu účelu použitia príspevku. Sumár žiadostí 
o zmenu účelu tvoril prílohu materiálu, ktorú obdržali členovia VV SFZ pred zasadnutím. 
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. 

�� VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu účelu použitia príspevku pri jednotlivých 

žiadateľoch v zmysle predložených žiadostí. 

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 zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2022-2026 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členke VV SFZ p. Márii Berdisovej, 
ktorá predstavila návrh zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2022-26. 



SFZ touto zmluvou postupuje práva na organizačné a športovo-technické riadenie najvyššej 
futbalovej majstrovskej súťaže v kategórii dospelých (muži) na území Slovenskej republiky od 
01.07.2022 na Úniu. 
Únia v zmysle svojich stanov zabezpečuje organizačné a športovo-technické riadenie I. ligy. 
Pritom sa riadi stanovami SFZ a jeho ostatnými predpismi, ktoré upravujú športovo-technickú 
časť, a ďalej vlastnými predpismi Únie. Únia spolupracuje s jednotlivými odbornými 
komisiami SFZ, najmä však so športovo-technickou komisiou SFZ, aby bola rešpektovaná 
v plnom rozsahu aj termínová listina UEFA a FIFA.  
Zmluva ďalej upravuje: 

- Finančné zabezpečenie 
- Mediálne a marketingové práva k I. lige 
- Činnosť a riadenie komisií SFZ 
- Práva a povinnosti 
- Riadenie súťaže 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh zmluvy medzi SFZ a 

ÚLK na roky 2022-2026. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 7: Prerokovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2021 

 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil kompletnú Výročnú správu SFZ za rok 2021 
pripravenú jednotlivými útvarmi SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu 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: Prerokovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2021 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ p. 
Petrovi Palenčíkovi, ktorý informoval o účtovnej závierke, správe audítora a návrhu na 
rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2021. 
 

1. Náklady rozpočtované v prevádzkovom rozpočte, ale aj investičnom rozpočte boli 
reálne naplánované a čerpanie prebiehalo v súlade s Konferenciou SFZ schválenými 
rozpočtami.  

2. Do výdavkovej časti rozpočtu 2021 bol zahrnutý „Projekt rozvoja futbalu“, ktorý sa 
zatiaľ nerealizoval, vzhľadom na predpokladaný objem alokovaných prostriedkov je 
zrejmé, že nečerpanie týchto prostriedkov malo významný vplyv na kladný 
hospodársky výsledok. 

3. Pretrvávajúca pandémia COVID-19, obmedzenia na verejnosti a pri vykonávaní 
zamestnania, ale hlavne pri tréningovom a súťažnom procese.  

4. Výpadok komerčných príjmov – dcérska spoločnosť SFZ Marketing s.r.o. bola celou 
pandémiou veľmi obmedzená, spoločne sme museli vyvinúť veľké úsilie, aby 
spoločnosť fungovala v normálnom režime a nebol ohrozený majetok a dobré meno 
SFZ. 

Podľa názoru audítora že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
Občianskeho združenia k 31.decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa 
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 

Bolo navrhnuté, aby VV SFZ odporučil delegátom konferencie SFZ výsledok hospodárenia 
SFZ po zdanení vo výške 1 568 828,97  EUR preúčtovať na nerozdelený výsledok 

hospodárenia minulých rokov. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť účtovnú závierku SFZ a 

vziať na vedomie správu audítora. 

2) VV SFZ odporúča schváliť rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2021 

tak, aby bol výsledok hospodárenia SFZ po zdanení vo výške 1 568 828,97  EUR 

preúčtovaný na nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 9: Prerokovanie Výročnej správy SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie roka 2021 

 



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil kompletnú Výročnú správu SFZ Marketing, 
s.r.o. za rok 2021 pripravenú ekonomickými útvarmi SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ Marketing, 

s.r.o. 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 10: Prerokovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2021 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ p. 
Petrovi Palenčíkovi, ktorý informoval o účtovnej závierke, správe audítora a návrhu na 
rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2021. 
 
SFZ Marketing s.r.o. po ukončení uzávierkových prác a auditu vykázal nasledujúce výsledky 
hospodárenia: 

           

                                    Celkové výnosy            5 714 498,65 EUR 
 
                        Celkové náklady    5 692 418,94 EUR 
 

 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie :         zisk  22 079,71 EUR 

  
Podľa názoru audítora že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
Spoločnosti k k 31.decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 
dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 
Bolo navrhnuté, aby VV SFZ odporučil delegátom konferencie SFZ výsledok hospodárenia 
SFZ Marketing s.r.o. po zdanení vo výške  22 079,71  EUR  zúčtovať na účet nerozdelený zisk 

min. rokov za rok 2021. 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť účtovnú závierku SFZ 

Marketing, s.r.o. a vziať na vedomie správu audítora. 

2) VV SFZ odporúča schváliť rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, 

s.r.o. za rok 2021 tak, aby bol výsledok hospodárenia SFZ po zdanení vo výške  
22 079,71  EUR preúčtovaný na účet nerozdelený zisk minulých rokov 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 11: Prerokovanie návrhu rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych, 

pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského 

 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členke VV SFZ p. Márii Berdisovej, 
ktorá informovala, že na zasadnutí ďalšej Konferencie SFZ  je potrebné opätovne schváliť 
výšku členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov  SFZ na rok 2023 
vrátane jeho splatnosti a spôsob použitia tohto členského príspevku tak, aby bola dodržaná 
právna úprava zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.  

V súlade s čl. 67 ods. 5 Stanov SFZ,  SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého 
príjmami sú príjmy z členského príspevku. VV SFZ rozhoduje o spôsobe použitia a 
prerozdelenia prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia 
schváleným Konferenciou SFZ podľa článku 42 ods. 3 písm. k) Stanov SFZ.  
Výšku členského príspevku aj vzhľadom na zložitú situáciu, ktorá v súvislosti s pandémiou 
vznikla, odporúčame zachovať s tým, že členské každého individuálneho člena je splatné vždy 
pred jeho prvou aktivitou v danom súťažnom ročníku (napr. hráč pred prvým štartom)  a ostatní 
členovia SFZ uhrádzajú členské najneskôr do 31.10.2022.  
 
Predmetom rozdelenia budú členské príspevky na súťažný ročník  2022/2023 vybrané od 
riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ. Poukázanie finančných prostriedkov 
jednotlivým klubom bude prebiehať v 2 etapách: do 15.12.2022 SFZ poukáže príjmy z  
členských príspevkov uhradených do 30.11.2022 a v rámci druhej platby budú klubom 
poukázané dovybrané členské po ukončení sezóny a záverečnom zúčtovaní členských 
príspevkov, a to najneskôr do 31.07.2023. 
 
Vybrané členské príspevky sa budú rozdeľovať pomerne futbalovým klubom podľa počtu 
aktívnych hráčov v jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023, t.j. hráčov mládeže do U19 
vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorý budú mať v súťažnom ročníku 
2022/2023 aspoň tri oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. 
Uvedené rozdelenie priamo reflektuje skutočnosť, že príjmy z členských príspevkov sú 
zdrojom fondu podpory mládežníckeho futbalu.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozhodnutia o výške 

členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe 

použitia členského. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 12: Schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov 

SFZ/Šance a PR SFZ pre súťažný ročník 2022/2023 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ p. Mariánovi 
Ružbarskému, ktorý informoval, že Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu na 
svojom hodnotiacom zasadnutí dňa 2.6.2022 v B.Bystrici vyhodnotila výkony rozhodcov, 
asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ a Šance za súťažný ročník 2021/2022.  

NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN R, AR SFZ/ŠANCE A PR SFZ PRE SÚŤAŽNÝ 

ROČNÍK 2022/2023 

  

ROZHODCOVIA SFZ (55):  
Batiz Tomáš, Benedik Boris, Bláha David, Bobko Radoslav, Čiernik Michal, Dohál Martin, 
Dzivjak Lukáš, Ďurčo Martin, Eperješi Jakub, Foltán Miloš, Fúsek Alexander, Gaštúr Peter, 
Gemzický Erik, Glova Filip, Gorel Dávid, Gregorec Michal, Greško Pavol, Henček Róbert, 
Holas Miroslav, Husár Dominik, Choreň Matej, Chromý Andrej, Ihring Anton, Janček Denis, 
Jurenka Rastislav, Kišš Bálint, Kolofík Tomáš, Kráľovič Peter, Krčová Mária, Kružliak Ivan, 
Libiak Maroš, Malárik Filip, Mano David, Marhefka Boris, Marsal Tomáš, Mastiš Marek, 
Matej Filip, Micheľ Kristián, Očenáš Michal, Ochotnický Pavel, Papuča Patrik, Parilák Boris, 
Plavecký Tomáš, Prešinský Ladislav, Ruc Marián, Smolák Michal, Somoláni Adam, Sučka 

Jaroslav, Švolík Martin, Pati Nagy Peter, Valent Igor, Vaňo Tadeáš, Vrábeľ  Matej Ladislav, 
Ziemba Peter, Židišin Peter 
 

ROZHODKYNE FIFA (3.liga): Bočková Miriama, Valentová Zuzana 
 

ASISTENTI ROZHODCOV SFZ (73): 

Adamčo Patrik, Ádám Gabriel, Baláž Marek, Bednár Peter, Béreš Dávid, Bobko Dávid, 
Borsányi Martin, Burger Tomáš, Cabaj Gabriel, Capík Dávid, Čajka Peter, Cisko Marek, 
Dobrík Matúš, Dúbravec Marcel, Fedák Miloš, Ferenc František, Gregorec Matúš, Halíček 

Juraj, Hancko Branislav, Haring Michal, Holp Peter, Hrebeňár Matej, Hrenák Anton, Hrmo 

Andrej, Hrobárik Dávid, Hudy Radovan, Juhos Ákos, Jánošík Pavel, Jekkel Adam, Kardelis 

Milan, Kmec Patrik, Košecký Jakub, Krivošík Martin, Krivošík Stanislav, Kuba Rastislav, Lalo 

Miloš, Lauer Lukáš, Lenický Ján, Maliňák Jozef, Maslen Andrej, Melicher Andrej, Mihalík 

Peter, Mokrý Igor, Pacák Tobiáš, Poláček Daniel, Poracký Roman, Poruban Denis, Pozor Ján, 
Ralbovský Tomáš, Roszbeck Mário, Slatárovič Richard, Straka Tomáš, Šandrik Róbert, Šága 

Ján, Špivák Martin, Štepanovský Peter, Štofik Dušan, Štrbo Milan, Tokoš Peter, Tománek 

Lukáš, Tramita Štefan, Tůma Tomáš, Uram Marek, Vass Simeon, Vašš Marián, Verdžák 

Michal, Vitko Martin, Vorel Tomáš, Vörös Mário, Weiss Erik, Zemko Matej, Železňák Michal 
Pavlendová Zuzana (podmienkou zaradenia na nominačnú listinu je úspešné absolvovanie 
opravných fyzických previerok/licencia P). 
 

ASISTENTKY ROZHODKÝŇ FIFA (3.liga):  
Alezárová Ivana, Pavlačková Lenka, Obertová Miroslava 



VÝKONNOSTNÉ SKUPINY ROZHODCOV a AR  SFZ (súťažný ročník 2022/23) 

Výkonnostné skupiny R/AR SFZ pre súťažný ročník 2022/23 budú uzatvorené po uskutočnení 
letného doškolovacieho seminára a fyzických previerok R/AR SFZ konaných v dňoch 9.-
10.7.2022 v Novom Smokovci a Tatranskej Lomnici. 
 

PROJEKT ŠANCA – ROZHODCOVIA RFZ:  

BFZ:  Marko Polák, Richard Šafárik  
ZsFZ: Erik Barát, Daniel Kukan   
SsFZ: Martin Konček  
VsFZ: Denis Havira, Lukáš Svat, Oliver Šuba, Ivan Pohanka    
 

PROJEKT ŠANCA – ASISTENTI ROZHODCOV RFZ:  

BFZ: Marek Farkaš, Filip Foltín, Róber Mikulecký   

ZsFZ: Marek Fodor, Juraj Soboňa, Martin Uhrin   
SsFZ: Jakub Kolesnáč, Peter Zemko  

VsFZ: Ján Hamadej, Samuel Horváth, Martin Končár, Kristián Suchanič 
 

POZOROVATELIA ROZHODCOV SFZ (44): 

Bacsa Gabriel, Balko Martin, Benko Miroslav, Brendza Ondrej, Cuninka Emanuel, Debnár 

Miroslav, Dzido Pavol, Fašung Ján, Gádoši Ladislav, Hracho Vladimír, Chmura Pavol, 
Jančoková Žáčiková Alena, Jančovič Tibor, Kakaščik Jozef, Koníček Dušan, Kopča Miloš, 

Kováč Peter, Kubica Rastislav, Likavský Peter, Makový Miroslav, Medveď Vladimír, 
Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Mókoš Tomáš, Pavlíková Petra, Perašín Michal, 
Pastorek Štefan, Perát Anton, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, Samotný Ľubomír, 
Sedlák Dušan, Sekereš Gabriel, Sluk Radomír, Straka Július, Suchý Ľubomír, Šipoš Pavol, 
Špila Stanislav, Špivák Ján, Udvardy Ľubomír, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Vician Martin, 
Zábranský Jaroslav 
 

VÝKONNOSTNÉ SKUPINY PR SFZ (súťažný ročník 2022/23) 

Výkonnostné skupiny PR SFZ pre súťažný ročník 2022/23 budú uzatvorené po uskutočnení 
letného doškolovacieho seminára PR SFZ konaného dňa 8.7.2022 v Novom Smokovci. 
 

ROZHODKYNE SFZ (24): 

Alezárová Ivana, Brutvanová Timea, Durmis Natália, Gašparíková Mária, Gešová Vanesa, 
Hlaváčová Dominika, Kožárová Linda, Krčová Mária, Kunzová Petra, Lackovičová Katarína, 
Makarová Zuzana, Marušinová Mária, Bočková Miriama, Obertová Miroslava, Orlíková 

Marianna, Pavlačková Lenka, Pavlendová Zuzana, Rugolská Viktória, Singlárová Kristína, 
Sudorová Júlia, Ubľanská Kristína, Valentová Zuzana, Vargová Alexandra, Vicenová 

Dominika  
 

PROJEKT VAR: 

Na základe pokračovania školení v súlade s platnými požiadavkami „FIFA IAAP“ a „VAR 
protokolu“, boli v januári 2022 vyškolení ďalší nasledovní rozhodcovia pre výkon funkcie VAR a 
AVAR: 
VAR: 

1. Martin Dohál,, 2. Bálint Kišš, 3. Marián Ruc. 
 

AVAR: 

1Andrej Hrmo, 2. Daniel Poláček, 3. Mário Roszbeck, 4. Martin Vitko. 
 



Aj v jarnej časti najvyššej súťaže sa pokračovalo v rámci projektu VAR v online prevádzke 
a  v tejto časti sezóny bolo systémom VAR odsledovaných ďalších v 34 futbalových stretnutiach, 
z toho: 26 x Fortuna liga, 5 x Slovnaft cup (semifinále a finále) a 3 barážové sretnutia o účasť vo 
UEFA Konferenčnej lige pre súťažný ročník 2022/23. 

 
Do ďalšieho školiaceho procesu pre funkcie VAR a AVAR boli zaradení: 
Rozhodcovia: Maroš Libiak, Marek Mastiš, Pavel Ochotnický a Ladislav Prešinský. 
Asistenti rozhodcov: Juraj Halíček, Jakub Košecký, Tomáš Straka, Dušan Štofik a Matej Zemko. 

 
PROJEKT PROFESIONALIZÁCIA ROZHODCOV (ProR): 

K 31.12.2021 bol ukončený projekt Profesionalizácia rozhodcov. Príčin ukončenia bolo 
niekoľko, od nezvládnutia „nadstavenia“ ProR, nemožnosť kontinuálne pracovať a vôbec 
pracovať kvôli Covid opatreniam, až po ekonomickú náročnosť. Ale hlavne, podmienky, ktoré 
pre ProR vytvoril SFZ sa neodzrkadlili adekvátne na výkonoch ProR na hracej ploche.    

 
PROJEKT ŠANCA: 

Projekt Šanca aj v jarnej časti výrazne pomohol k tomu, aby z neho rozhodcovia a asistenti 
rozhodcov mohli postúpiť medzi rozhodcov a asistentov rozhodcov II.ligy. V projekte bude KR 
pokračovať aj do budúcna, pretože výrazne pomáha mladým rozhodcom adaptovať sa na 
požadovanú úroveň vo vyšších súťažiach. 
 
ŠKOLSKÝ A METODICKÝ ÚSEK 

Školský a metodický úsek KR SFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 postupoval v zmysle 
doporučení FIFA a UEFA a pokynov VV SFZ. Riadil, organizoval a zabezpečoval prípravu R, AR 
a PR SFZ po teoretickej a odbornej stránke. Konečne po skončení pandemickej situácie mohol 
prebehnúť 3-dňový prezenčný seminár projektu Talent&Mentor SFZ v mesiaci máj, v júni 
prebehol seminár licencie P pre rozhodcov a pozorovateľov. 

 
V súťažnom ročníku 2021/2022 boli organizované: 4x fyzické previerky pre R a AR SFZ, na 
ktorých rozhodcovia i asistenti plnili predpísané limity FIFA. Pred jesennou časťou v termíne júl 
2021 bol organizovaný úvodný Letný doškolovací seminár s pokynmi pre súťažný ročník 
2021/2022.  
 
PROJEKT ROZHODCOVSKEJ KONVENCIE UEFA  

Na základe poskytnutej finančnej podpory z prostriedkov UEFA Konvencie rozhodcovstva pre 
rok 2021  boli v rámci činnosti KR SFZ počas priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022 
podporované aktivity a to hlavne v oblastiach, ktoré definuje aktuálny text základného dokumentu 
UEFA Konvencie rozhodcovstva a to v týchto štyroch hlavných oblastiach pôsobnosti: 

 
1. Podpora vzdelávania pre zvyšovanie úrovne kvality elitných rozhodcov, asistentov 

rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ:  

V tejto oblasti sa aj v dôsledku uvoľnenia opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19 podarilo 
využiť modifikovanú formu štandardného vzdelávacieho a výchovného procesu zabezpečením 
predsezónnych seminárov prezenčnou formou v dvoch behoch – v termíne 28. -30. januára 2022 
v Radave (BFZ / ZsFZ) a 3.- 5. februára 2022 v Kežmarských Žľaboch (SsFZ / VsFZ). 

 
2.  Zvyšovanie úrovne kvality celkového vzdelávania R a AR :  

V priebehu jarnej časti roku 2022 boli pre rozhodcovskú komunitu poskytnuté štandardné školiace 
materiály z úrovne UEFA (video-situácie s rozborom herných situáciií a so 
správnymi rozhodnutiami rozhodcov - verzia „UEFA 2022:1“). 



Pre podporu zvýšenia úrovne znalosti PF sa využila aj forma zverejnenia aktuálneho znenia a 
výkladu PF na  web stránke SFZ v sekcii Legislatíva („Pravidlá futbalu 2021/2022“ platné pre 
súťaže SFZ od 1.7.2021 a ich následné aktualizácie (12.1.2022 a 16.4.2022). 

 

3.  Podpora talentovaných rozhodcov: 

KR SFZ v rámci projektu Talent & Mentor SFZ aj s ohľadom na dôsledky opatrení voči šíreniu 
ochorenia COVID-19 naďalej pokračovala v podpore výchovy talentovaných rozhodcov v už 
zabehnutej pozmenenej forme, keď pre vzdelávacie aktivity v tejto oblasti využila formy online 
komunikácie a v závere jarnej časti aj usporiadaním seminára klasickou prezenčnou formou, ktorý 
sa konal v dňoch 27. – 29. mája 2022 v Liptovskom Jáne za „účasti“ 17 frekventantov (3 ospr.) a 
za lektorského dohľadu členov KR SFZ, kde hlavnou časťou seminára bola teoretická a fyzická 
príprava (rozbor videoklipov a videotest vs HIIT a YoYo test), avšak neopomenulo sa ani na 
prípravu v psychologickej oblasti a na prvky regenerácie a spoločné tímové aktivity. 

 
V projekte Talent & Mentor SFZ boli pre súťažný ročník 2021/2022 zaradení nasledujúci R a AR: 
Rozhodcovia (11): Batiz, Benedik, Dzivjak, Greško, Herdel, Holas, Choreň, Kolofík, Mano, 

Sučka, Valent. 
Asistenti rozhodcov (9): Bobko D., Hrebeňár, Hrenák, Kuba, Lauer, Poruban, Tokoš, Tůma, 

Železňák. 
Mentori (12): Benko, Chmura, Jančovič, Jaška, Medveď, Migaľová, Samotný, Sekereš, Sluk, 

Špivák, Udvardy, Vais. 
 

4.  Nábor a udržanie rozhodcov:  

Aktivity v oblasti náboru a udržania nových rozhodcov pri rozhodovaní futbalu pokračovali okrem 
jednotlivých úvodných školení a kurzov pre nových rozhodcov (napr. ObFZ BA-mesto, ObFZ MI, 
TFZ), ktorých hlavnými vykonávateľmi sú lektori SFZ / členovia jednotlivých KR ObFZ 
zodpovední za vzdelávanie.  
Aj v priebehu jarnej časti tohto súťažného ročníka bolo pre zabezpečenie podpory aktivít náboru 
nových rozhodcov distribuované všetky zostávajúce tzv. štartovacie balíčky výstroja R značky 
ATAK (ukončenie zmluvy), a na základe požiadavky a rozhodnutia KR SFZ sa pristúpilo 
k rokovaniu s novým dodávateľom výstroja za obdobných podmienok (firma DEMI šport) pre 
zabezpečenie kontinuity uvedeného druhu podpory náboru nových rozhodcov. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ/Šance 

a PR SFZ pre súťažný ročník 2022/2023. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 13: Informácia o zmene a doplnení Pravidiel futbalu od súťažného ročníka 

2022/23 



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ p. Mariánovi 
Ružbarskému, ktorý informoval o zmene a doplnení Pravidiel futbalu od súťažného ročníka 
2022/23. 

PRAVIDLO 3 – HRÁČI: vyšší počet striedajúcich hráčov pre top súťaže 

 

2. Počet náhradníkov 

Zmenený text (str. 21) 
Súťažné stretnutia 

Počet striedaní, do maximálneho počtu päť (5), ktorý smie byť využitý v stretnutí oficiálnej 
súťaže, bude stanovený FIFA, konfederáciou alebo národnou futbalovou asociáciou. 
V mužských a ženských súťažiach prvých tímov v top divízii alebo seniorských „A“ tímov 
pravidlá súťaží povoľujú maximálne 5 striedaní, pričom každý tím: 
• má možnosť využiť k tomu tri prerušenia hry 
• smie vykonať striedania v polčasovej prestávke 

Ak obe družstvá striedajú súčasne, bude sa to počítať ako jedna z troch príležitostí pre každé 
družstvo. Viacnásobné striedania jedného družstva v tom istom prerušení hry sa počítajú ako 
jedna príležitosť pre striedanie. 
Predĺžený hrací čas 

• ak tím nevyužil jeho maximálny počet striedaní alebo možností striedania (prerušení hry), 
nevyužité striedania a možnosti smú byť využité v predĺženom hracom čase 

• ak pravidlá súťaže povoľujú tímom využiť jedno ďalšie striedanie v predĺženom hracom 
čase, každý tím má jednu ďalšiu príležitosť striedania 

• striedania smú byť vykonané v čase medzi ukončením stretnutia a začiatkom predĺženého 
hracieho času, a v polčase predĺženého hracieho času – tieto sa nepočítajú do povoleného 
počtu príležitostí (prerušení hry). 

Vysvetlenie 

Doterajšia dočasná zmena Pravidla 3, ktorá dávala súťažiam prvých tímov v najvyššej divízii 
alebo „A“ medzinárodných tímov, možnosť využiť striedania hráčov do maximálneho počtu 5 
s limitovaným počtom prerušení hry, sa odteraz stáva súčasťou Pravidla 3. 
 

PRAVIDLO 8 – Začiatok hry a nadväzovanie na hru 

 

1. Výkop 

Zmenený text (str. 79) 
 

Procedúra 

• družstvo, ktoré vyhralo žreb sa rozhodne (...) 

Vysvetlenie 

Žrebovanie je zodpovednosťou rozhodcu a názvoslovie je teraz konzistentné s Pravidlom 10 
(vynechané žrebovanie mincou).  
 
PRAVIDLO 10 – Určenie výsledku stretnutia 

 

2. Kopy na bránku zo značky pokutového kopu 

Zmenený text (str. 90) 
Striedania a vylúčenia hráčov v priebehu kopov na bránku zo značky pokutového kopu 



• hráč, náhradník, vystriedaný hráč alebo člen realizačného tímu môže byť počas akcie kopov 
na bránku zo značky pokutového kopu napomínaný alebo vylúčený 

 
Vysvetlenie 

Potvrdenie toho, že členovia realizačného tímu smú byť napomenutí alebo vylúčení z hry počas 
kopov na bránku zo značky pokutového kopu 
 
PRAVIDLO 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie 

 

3. Disciplinárna sankcia 

Zmarenie možnosti dosiahnuť gól alebo jasnej gólovej príležitosti 

Pridaný text (str. 111) 
Ak hráč zabráni dosiahnutiu gólu súperovho družstva alebo zmarí jeho jasnú gólovú príležitosť 
hrou rukou, je vylúčený z hry bez ohľadu na miesto, kde došlo k priestupku (s výnimkou 

brankára v jeho vlastnom pokutovom území). 
Vysvetlenie 

Zmienka o priestupkoch zakázanej hry rukou týkajúcich sa DOGSO v časti Pravidla 12 mohla 
byť zle interpretovaná a to tak, že brankár môže byť vylúčený z hry za zakázanú hru rukou 
v jeho vlastnom pokutovom území, takže upozornenie použité v „priestupkoch na 
vylúčenie“ v časti Pravidla 12 bolo pridané. 
 

PRAVIDLO 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie: 

  
Opustenie hracej plochy hráčom za účelom spáchania priestupku voči cudzej osobe 
Nadviazanie na hru po zakázanej hre a nešportovom správaní  
Zmenený text (str. 114, druhý odsek) 
(...) 
Ak rozhodca preruší hru za priestupok, ktorého sa hráč dopustil na hracej ploche alebo mimo 
nej voči cudzej osobe, hra bude nadviazaná rozhodcovskou loptou, ak nie je nariadený 

nepriamy voľný kop za opustenie hracej plochy hráčom bez súhlasu rozhodcu. Tento 

bude v takomto prípade vykonaný z čiary ohraničujúcej hraciu plochu a to z miesta, kde 

hráč opustil hraciu plochu. 

Vysvetlenie 

Pravidlá futbalu jasne určujú, že nemôže byť nariadený voľný kop za priestupok voči cudzej 
osobe. Avšak, ak hráč opustí hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu a potom sa dopustí priestupku 
voči cudzej osobe, zatiaľ čo je lopta v hre, bude nariadený nepriamy voľný kop za opustenie 
hracej plochy bez súhlasu rozhodcu z čiary ohraničujúcej hraciu plochu a to z miesta, kde hráč 
opustil hraciu plochu. 
 
PRAVIDLO 14 – POKUTOVÝ KOP: pozícia (postavenie) brankára 
 
1. Procedúra 

Zmenený text (str.136, štvrtý odsek) 
Keď je lopta kopnutá, brankár brániaceho družstva sa musí minimálne časťou jednej 

nohy dotýkať bránkovej čiary alebo byť v línii s bránkovou čiarou alebo za ňou. 

Vysvetlenie 

Predtým bolo od brankára vyžadované, aby v momente, keď bol vykonávaný pokutový kop 
(alebo kop na bránku zo značky pokutového kopu), sa časťou minimálne jednej nohy dotýkal 
bránkovej čiary alebo bol jednou nohou v línii s ňou (mal nohu na bránkovej čiare alebo nad 



ňou). Preto, ak brankár mal jednu nohu pred bránkovou čiarou a jednu za bránkovou čiarou, 
bol to technický priestupok, hoci nebola získaná neférová výhoda. Preto bol text zmenený, aby 
sa vyhlo takej pozícii brankára, ktorá by mohla viesť k jeho penalizácii. 
Vysvetlenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu by malo zdôrazniť, že 
„duch“ Pravidiel futbalu vyžaduje, aby brankár mal obe nohy na/nad čiarou až do okamihu 
vykonania kopu, t. j. brankár nesmie stáť za alebo pred bránkovou čiarou. 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o zmene a doplnení Pravidiel futbalu od súťažného 

ročníka 2022/23. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 14: Schvaľovanie návrhu nominačných listín delegátov SFZ pre súťažný ročník 

2022/2023 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil návrh nominačných listín delegátov SFZ pre súťažný ročník 2022/2023. 
 

Návrh nominačnej listiny delegátov SFZ pre súťažný ročník 2022/2023: 

BENEDIKOVIČ Ladislav, BENOVIČ Arpád, BÓC Miroslav, ČAN Vladimír, DADYKIN 

Róbert, DOBROVSKÝ Marián, DŽUBÁK Ján, EPERJEŠI Marcel, FAJČÍK Miroslav, 

FARBULA Ján, FORGON Ján, GRÓF Ivan, HORÁK Roman, HORVÁTH Kamil, JAŠKA 

Miroslav, KISS Ervín, KORMAN Štefan, KOVALČÍK Jozef, KUBAČKA Dušan, LABANC 

Ján, LACO Anton, NAGY František, ONOFREJ Ján, PANÁK Ján, PINČEK Juraj, REPA Igor, 

ROMAN Zdeno, SCHNEIDER Miroslav, ŠVARC Jaroslav, TOMÁŠOVÁ Renáta, VAĽKO 

Štefan, VANSA Vladimír, ZDECHOVAN Dušan. 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín delegátov SFZ pre súťažný ročník 

2022/2023. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 15: Schvaľovanie návrhu podpory na minimálny časový úsek hráčov U21 v 

stretnutiach II. ligy  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil návrh, ktorým sa upraví minimálny časový úsek hráčov U21 v stretnutiach II. ligy.  

A – povinnosť pre všetky kluby II. ligy bez finančného benefitu  

o v súťažnom stretnutí musí nastúpiť za klub v základnej zostave jeden talentovaný hráč 
U21 alebo mladší so štátnym občianstvom SR a musí odohrať minimálne 30 minút. 

o V priebehu 30 minút môže byť striedaný len hráčom U21 alebo mladším. 

B – podmienka získania finančného benefitu 300 / 150,- EUR / stretnutie  

o v súťažnom stretnutí II. ligy FK bez štatútu FA musí byť počas celého priebehu 
súťažného stretnutia na hracej ploche jeden talentovaný hráč U21 alebo mladší so 
štátnym občianstvom SR – 300,-€ 

o  v súťažnom stretnutí II. ligy FK so štatútom FA musí byť počas celého priebehu 
súťažného stretnutia na hracej ploche jeden talentovaný hráč U21 alebo mladší so 
štátnym občianstvom SR – 150,-€ 

C – podmienky získania finančného benefitu 600 / 300,- EUR (spolu 900 / 450,- EUR) / 

stretnutie  

o v súťažnom stretnutí II. ligy FK bez štatútu FA musia byť počas celého priebehu 
súťažného stretnutia na hracej ploche dvaja talentovanyí hráči U21 alebo mladší so 
štátnym občianstvom SR – 600,-€ 

o  v súťažnom stretnutí II. ligy FK so štatútom FA musia byť počas celého priebehu 
súťažného stretnutia na hracej ploche dvaja talentovaní hráči U21 alebo mladší so 
štátnym občianstvom SR – 300,-€ 

o v súťažnom stretnutí môžu v stretnutí hrať maximálne 3 zahraniční hráči s občianstvom 
iným ako SR   

Ak nastúpi na súťažné stretnutie tri a viac hráčov, finančný benefit sa nenavýši.  
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh podpory na minimálny časový úsek hráčov U21 v stretnutiach II. 

ligy. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 16: Schvaľovanie návrhu na úpravu sadzobníka odmien delegovaných osôb 

v súťažiach mládeže RFZ a ObFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil návrh na úpravu sadzobníka odmien delegovaných osôb v súťažiach mládeže RFZ 
a ObFZ. 
Na základe rokovaní s jednotlivými RFZ obdržali členovia VV SFZ tabuľku odmien a náhrad 
delegovaných osôb v súťažiach riadených RFZ resp. ObFZ, na ktorých sa zhodli všetci 
zúčastnení pri záverečnom spoločnom rokovaní. SFZ od nového súťažného ročníka 2022/23 
bude hradiť 100% nákladov vzniknutých v majstrovských súťažiach mládeže. 

 

 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ schvaľuje návrh na úpravu sadzobníka odmien delegovaných osôb v súťažiach 

mládeže RFZ a ObFZ. 

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 rozhodnutiach v odvolacom licenčnom konaní 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval o rozhodnutiach v odvolacom licenčnom konaní. 

Po rozhodnutí prvostupňového orgánu licenčného konania (ďalej len POLK) zo dňa 29.4.2022 
neudeliť klubom FK Senica a ŠKF Sereď licenciu pre Fortuna ligu a klubové súťaže UEFA a 
klubu FC Nitra licenciu futbalovej akadémie a licenciu pre I. ligu žien na licenčnú sezónu 
2022/2023, bol predseda odvolacieho orgánu licenčného konania (ďalej len OOLK) Peter Kohút 
o týchto skutočnostiach informovaný, s požiadavkou zvolať zasadnutie OOLK najneskôr do 
30.5.2022. 

Odvolanie voči rozhodnutiu POLK nepodal klub ŠKF Sereď a klub FC Nitra sa odvolal len voči 
neudeleniu licencie SFZ mládeže. Odvolacia dokumentácia klubov FK Senica a FC Nitra bola na 
SFZ doručená dňa 17.5.2022 (termín odoslania odvolania – najneskôr 16.5.2022 – bol oboma 
klubmi dodržaný).  

Zasadnutie OOLK sa konalo dňa 27.5.2022 v sídle SFZ a zúčastnili sa ho všetci jeho členovia, 
okrem predsedu OOLK, ktorý sa ospravedlnil z dôvodu pobytu v zahraničí. Na základe jeho 
poverenia zasadnutie viedol podpredseda OOLK Matúš Štulajter. Na zasadnutie bol prizvaný 
predseda POLK a licenčnej komisie SFZ (ďalej len LcK) Juraj Obložinský a manažér klubového 
licenčného systému SFZ Milan Vojtek. 
Členom OOLK bola pripravená  a predložená správa o preverení odvolacej dokumentácie klubov, 
ktorú na základe zistení a záverov finančného odborníka LcK Petra Michalíka (FK Senica), 
manažéra oddelenia mládeže SFZ Martina Hasprúna (FC Nitra) a vlastných zistení, pripravil 
manažér klubového licenčného systému SFZ Milan Vojtek. Správa bola dňa 24.5.2022 zaslaná 
všetkým členom OOLK na oboznámenie sa elektronickou poštou, pričom v rovnaký deň ju na 
svojom zasadnutí prerokovala a pre zasadnutie OOLK odporučila LcK SFZ. 
 

ROZHODNUTIA OOLK: 

Na zasadnutí OOLK sa rokovalo o každom odvolaní klubu osobitne. Konečné rozhodnutia OOLK 
– udeliť licenciu SFZ mládeže (FC Nitra) a potvrdiť rozhodnutie  POLK a  neudeliť licenciu 

pre Fortuna ligu a klubové súťaže UEFA na licenčnú sezónu 2022/2023 (FK Senica) – OOLK 
schválil jednomyseľne, nikto z jeho členov nehlasoval proti, ani sa nezdržal hlasovania.  
 

Dôvodmi neudelenia licencie pre Fortuna ligu a klubové súťaže UEFA na licenčnú sezónu 2022 / 
2023 klubu FK Senica bolo nesplnenie požiadaviek licenčných kritérií, podľa týchto článkov 
Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018 – novelizácia: 
 

Článok 32 – Štadión pre domáce súťažné stretnutia 



V odvolacom konaní nebola doplnená žiadna ďalšia relevantná dokumentácia k štadiónu pre 
domáce stretnutia v licenčnej sezóne 2022/2023. Termíny v liste klubu zo dňa 4.5.2022, ako aj 
odpoveď komisie SFZ pre štadióny a ihriská naň, sú z hľadiska termínov licenčného konania 
neakceptovateľné a dôvody pre neudelenie licencie z pohľadu plnenia požiadaviek 
infraštruktúrnych licenčných kritérií naďalej pretrvávali. 
 

Článok 56 – Ročná účtovná závierka  

Správa nezávislého audítora obsahuje zdôraznenie skutočnosti – významnú neistotu schopnosti 
spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Vybrané finančné ukazovatele poukazujú na 
spoločnosť v kríze, záruky súčasných akcionárov OOLK posúdil ako nedostatočné.  
Predložená bola zápisnica z Valného zhromaždenia spoločnosti dňa 17.3.2022, podľa ktorej mali 
akcionári vkladom do 60-dní vykonať navýšenie základného imania spoločnosti o 1,5 mil. eur. 
Doklad o vykonaní navýšenia základného imania spoločnosti nebol v odvolacej dokumentácii 
klubu predložený, a preto aj po skúsenosti, keď klub takého opatrenie POLK nesplnil už minulý 
rok, OOLK posúdil predloženie uvedenej zápisnice za formálny krok. Aj po navýšení základného 
imania by klub problém so svojou likviditou zásadným spôsobom nevyriešil.   
 

Článok 58 – Žiadne záväzky po lehote splatnosti voči iným futbalovým klubom  

K záväzku voči klubu ŠK Slovan Bratislava sa v odvolaní klub nevyjadril vôbec – nedoložil dohodu 
o predĺžení lehoty splatnosti, ani doklad o úhrade a ani nespochybnil výšku záväzku. Tento 

naďalej predstavuje záväzok klubu po lehote splatnosti, podľa čl. 58 a Prílohy 4 platnej Smernice 
klubového licenčného systému SFZ. 
 

Článok 59 – Žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vlastným zamestnancom  

V odvolaní klub predložil 31 výpisov z bankového účtu „Hasoň Peter“ a teda nebolo preukázané, 

že záväzky uhradila spoločnosť FK Senica, a. s. a či došlo k zániku záväzkov. 
Viaceré úhrady boli vykonané po 31.3.2022 – bez dodania relevantného dokumentu, či bol takýto 
termín zaplatenia dohodnutý s veriteľom.  
Výška vyššie uvedených vykonaných úhrad je podstatne nižšia ako výška záväzkov klubu 
k 31.3.2022 (ich výšku z dôvodu zachovávania mlčanlivosti neuvádzame). Vo viacerých prípadoch 
nebolo možné určiť, komu klub zaplatil a či zaplatil celú dlžnú sumu. Klub nepredložil žiadne 
dohody o splátkových kalendároch s osobami, ktorým dlhuje. OOLK dospel názoru, že záväzky 

klubu po lehote splatnosti voči vlastným zamestnancom naďalej existujú.  
Podanie 56-tich podnetov na Komoru SFZ pre riešenie sporov dňa 16.5.2022 (posledný deň pre 
podanie odvolania) vo výške cca 550 tisíc eur OOLK posúdil ako účelové konanie klubu v snahe 

získať čas na zaplatenie existujúcich záväzkov po lehote splatnosti (Príloha 4, bod 2c platnej 
Smernice klubového licenčného systému SFZ). 
 

Článok 62 – Finančné informácie do budúcnosti  

Klub v odvolacom konaní doplnil predložené východiská pre finančné informácie do budúcnosti 
(FIB) o rozpočtovaný výkaz ziskov a strát a rozpočtovaný prehľad peňažných tokov. OOLK mal 

pochybnosti o reálnosti finančných údajov, uvádzaných v predložených FIB, keď z vysokej straty 
(jej výšku z dôvodu zachovávania mlčanlivosti neuvádzame) na začiatku obdobia (1.1.2022), na 
konci licenčnej sezóny (30.6.2023) vo FIB klub vykazuje vyrovnané hospodárenie.   

V súvislosti s rozhodnutím OOLK potvrdiť rozhodnutie POLK a neudeliť klubu FK Senica 

licenciu pre Fortuna ligu a klubové súťaže UEFA v licenčnej sezóne 2022/2023, OOLK 

v zápisnici zo zasadnutia poukázal na to, že klub nesplnil požiadavky infraštruktúrnych 

a finančných licenčných kritérií, ktoré v rovnakom rozsahu platia aj pre štart v II. lige mužov 

(zaradenie A-družstva mužov do súťaží súťažného ročníka 2022/2023). 
 

Klub FK Senica bol o rozhodnutiach OOLK informovaný zaslaním písomného rozhodnutia OOLK 
elektronickou poštou (27.5.2022 ihneď po zasadnutí OOLK), doporučenou poštou (30.5.2022) 
a taktiež zverejnením rozhodnutia OOLK v Úradnej správe SFZ č. 45, ktorá bola publikovaná dňa 
27.5.2022 na webovom sídle SFZ a dňa 28.5.2022 zverejnená v denníku Šport. 
 



Podľa ustanovení Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola 
zo zasadnutia OOLK spracovaná zápisnica, ktorá je zverejnená na webovom sídle SFZ, v sekcii 
„zverejňovanie“. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o rozhodnutiach v odvolacom licenčnom konaní. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 18: Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval o Správe o nezávislosti licenčných orgánov SFZ. 

V  súlade so znením Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018 – novelizácia  
a Licenčného štandardu UEFA / SFZ, sú členovia  licenčných orgánov a  licenčnej 
administratívy SFZ povinní písomne potvrdiť svoju nezávislosť voči futbalovým klubom, 
žiadajúcim o udelenie licencie pre príslušný ročník klubových súťaží UEFA a najvyššej 
domácej súťaže mužov (v súčasnosti FORTUNA liga). 

 

1. Všetci členovia prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len POLK) podpísali 
„Prehlásenia o nezávislosti“, ktoré sú archivované v  ich personálnych zložkách a majú uhra-
dené členské v SFZ na sezónu 2021/2022, čo je overiteľné v ISSF. V licenčnom cykle 2021 
/ 2022 a  pri udeľovaní licencií na licenčnú sezónu 2022/2023 tak svoje funkcie vykonávali 

oprávnene a v súlade s požiadavkami základných predpisov klubového licenčného systému 
UEFA / SFZ. 
 

2. Všetci členovia odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len OOLK) písomne 
potvrdili pretrvávanie ich nezávislosti voči žiadateľom o licenciu na licenčnú sezónu 2022 / 
2023 (futbalové kluby FC Nitra a FK Senica, ktoré sa odvolali voči rozhodnutiu POLK 
neudeliť im licenciu v prvostupňovom konaní) a majú uhradené členské v SFZ na sezónu 
2021/2022, čo je overiteľné v ISSF. V licenčnom cykle 2021/2022 a pri udeľovaní licencií 
na licenčnú sezónu 2022/2023 tak svoje funkcie vykonávali oprávnene a v súlade 
s požiadavkami základných predpisov klubového licenčného systému UEFA / SFZ. 
 

3. Prehlásenia o nezávislosti podpísali aj všetci členovia licenčnej komisie SFZ, aby mohli 
plniť delegované úlohy v procese preverovania klubov a udeľovania licencií pre vstup do 
klubových  súťaží UEFA a FORTUNA ligy v licenčnej sezóne 2022/2023.  

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ. 



Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 19: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu LPO SFZ p. Lukášovi 
Pitekovi, ktorý informoval, že vytvorením spoločnej pracovnej skupiny pre Súťažný poriadok 
SFZ vznikla snaha o prípravu pochopiteľnejšieho a zrozumiteľnejšieho legislatívneho rámca 
pre širokú futbalovú verejnosť. Informoval o aktuálnom stave a textovom znení novely. 
 
V tejto súvislosti bol predložený aj návrh na rozšírenie pracovnej skupiny o zástupcu Únie 
futbalových profesionálov, konkrétne p. Petra Lukášeka.  
Pracovná skupina by následne pracovala 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), Peter Lukášek (ÚFP). 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave prípravy na zmenu 

a doplnenie Súťažného poriadku SFZ. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie zloženia pracovnej skupiny pre novelizáciu 

Súťažného poriadku SFZ o zástupcu Únie futbalových profesionálov p. Petra 

Lukášeka. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 1 (J. Jánošík) 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 20: Informácia zo Správnej rady Fondu na podporu športu konanej dňa 

13.5.2022 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu LPO SFZ p. Lukášovi 
Pitekovi, ktorý informoval, že Správna rada Fondu na podporu športu sa na svojom 32. 
zasadnutí venovala najmä tomuto programu: 



1. Informácie od predsedu správnej rady FNPŠ od jej posledného zasadnutia dňa 
22.04.2022  

2. Podpora podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s 
vypuknutím ochorenia COVID-19: a) vzatie na vedomie dodatok k schéme 
minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú 
infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19(DM–4/2022) 
zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 09.05.2022 b) schvaľovanie zmien 
a doplnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 
pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č.2022/001 v zmysle 
dodatku k schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich 
športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (DM–
4/2022) zverejnenej v Obchodnom vestníku 88/2022 dňa 09.05.2024. 

3. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 
2021/0045. 

4. Schvaľovanie smernice o poskytovaní stravných lístkov pre zamestnancov 
FNPŠ 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo Správnej rady Fondu na podporu športu 

konanej dňa 13.5.2022. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 21: Informácia Kontrolóra SFZ o aktuálnych podnetoch 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo Kontrolórovi SFZ p. Štefanovi 
Vaľkovi, ktorý informoval o podnetoch, ktoré obdržal za ostatné obdobie: 
 

1. Pán Richtárech futsal – podnet bol zo strany Kontrolóra SFZ spracovaný, 
odoslaný Hlavnej kontrolórke športu p. Dvorščíkovej a na vedomie 
p. Richtárechovi. 

2. Pán Filkus Miroslav – podnet vo veci volieb ObFZ V.Krtiš bol spracovaný, 
a odoslaný Hlavnej kontrolórke športu p. Dvorščíkovej a na vedomie p. 
Filkusovi ml.  

3. ŠK Liptovský Mikuláš – Palúdzka – podnet je rozpracovaný pred dokončením. 
4. Mgr. Bágel – SsFZ – podnet ohľadom poskytnutia dotácii na Dom futbalu v 

BB - podnet je rozpracovaný pred dokončením. 
  
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 22: Informácia o doterajších držiteľoch ocenení SOV a SOŠV 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o všetkých oceneniach a vyznamenaniach 
SOV a SOŠV a o ich doterajších držiteľoch.  

Vyznamenania SOŠV 

V decembri 2018 sa Slovenský olympijský výbor (SOV) transformoval na Slovenský 
olympijský a športový výbor (SOŠV), takže v názvoch všetkých vyznamenaní sa skratka SOV 
zmenila na SOŠV. Podľa smernice SOV počnúc rokom 2011 dostávajú Zlaté, Strieborné a 
Bronzové kruhy SOV/SOŠV už len výlučne olympijskí medailisti – podľa toho, akú medailu 
získajú. Prax v minulosti bola odlišná. Na ocenenie ďalších úspešných olympionikov, ktorí však 
medailu na OH/ZOH nezískali, slúži od roku 2011 nové vyznamenanie Medaila SOV/SOŠV. 
Ďalšie významné osobnosti slovenského športu a olympijského hnutia (tréneri, funkcionári, 
rozhodcovia, lekári, novinári, atď.) môžu po novom získať Zlatý, Strieborný alebo Bronzový 
odznak SOV. Osobnostiam, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k rozvoju 
olympizmu a športu, udeľuje SOV od roku 2011 Medailu SOV. 
 

Výročné trofeje SOV/SOŠV sa udeľujú vždy za predošlý rok s platnosťou od roku 2003, 
Trofej SOV/SOŠV od roku 2002. Cena Vladimíra Černušáka sa predtým volala Cena za 
olympijskú výchovu. Cena Jána Popluhára mala v minulosti názvy Cena fair play predsedu 
SOV, resp. Cena fair play SOV v rokoch 2005 – 2009 Cena Radovana Kaufmana. Ostatné 
ceny nesú súčasný názov od roku 2005. Od roku 2010 sú okrem Ceny Jána Popluhára v 
platnosti ako nové ocenenia Cena Jána Mráza a Cena Vincenta Lafka - olympijský klub 
roka, od roku 2011 Cena Pavla Demitru.  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o doterajších držiteľoch ocenení SOV a SOŠV. 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 23: Schvaľovanie návrhu na prijatie  nových riadnych členov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že Slovenskému futbalovému zväzu boli 
doručené písomné žiadosti nasledovných subjektov:  

Rómsky futbalový klub Prešov (občianske združenie, OblFZ Prešov) 
OŠK Družstevná pri Hornáde (občianske združenie, OblFZ Košice - okolie) 
Sečovské Sov(ičk)y (občianske združenie, Obl.FZ Trebišov)  
GFC regionálna akadémia (občianske združenie, OblFZ Topoľčany) 
FC Petržalka futbal, a. s. (akciová spoločnosť, OblFZ Bratislava-mesto) 
 

Podľa čl. 51, odsek 2, písm. g) stanov SFZ výkonný výbor rozhoduje o prijatí nových riadnych 
členov po predložení všetkých podkladov podľa čl. 27, ods. 4 Stanov SFZ.  
 
Preskúmaním kompletnosti dokladov sa zaoberalo Legislatívno-právne oddelenie a Matrika 
SFZ. Oba útvary konštatujú, že žiadosti vyššie uvedených futbalových klubov spĺňajú 
požiadavky podľa čl. 27 ods. 4 stanov SFZ. Všetky doklady pre splnenie formálnych 
náležitosti zo strany klubov sú k nahliadnutiu v archíve Matriky SFZ. Legislatívno-právne 
oddelenie a Matrika SFZ odporúčajú Výkonnému výboru prijať vyššie uvedené kluby za 
nových riadnych členov SFZ.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje Rómsky futbalový klub Prešov, OŠK Družstevná pri Hornáde, 
Sečovské Sov(ičk)y, GFC regionálna akadémia, FC Petržalka futbal, a. s. za nových 

riadnych členov SFZ. 
Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 24: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o doručených návrhoch na udelenie 
odznakov SFZ pre funkcionárov a činovníkov, ktorí sa v tomto roku dožívajú životných jubileí, 
za ich zásluhy v slovenskom futbale. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ p. Ľubomírovi 

Udvardymu a p. Jánovi Kuklovi. 

 

Hlasovalo 14 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 14 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 25: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 7. júna 2022 vo Veľkom Záluží: 

 

Uznesenie č. 77/22 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh programu so zmenou a doplnením. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 78/22 VV SFZ:  

VV SFZ odvoláva reprezentačného trénera SR A p. Štefana Tarkoviča v zmysle čl. 51 ods. 2 
písm. p) Stanov SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 79/22 VV SFZ 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o vyhlásení doplňujúcich volieb podľa čl. 42 ods. 3 písm. 
a) a podľa čl. 46 ods. 5 Stanov SFZ na pozíciu člena VV SFZ - zástupcu pre marketing a 
strategické plánovanie. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                     Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 80/22 VV SFZ:  

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

 VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu účelu použitia príspevku pri jednotlivých 
žiadateľoch v zmysle predložených žiadostí. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 81/22 VV SFZ: 



VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh zmluvy medzi SFZ a ÚLK na 
roky 2022-2026. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 82/22 VV SFZ:  

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ za rok 2021. 
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 83/22 VV SFZ:  

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť účtovnú závierku SFZ a vziať 
na vedomie správu audítora. 

2) VV SFZ odporúča schváliť rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2021 tak, 
aby bol výsledok hospodárenia SFZ po zdanení vo výške 1 568 828,97  EUR 
preúčtovaný na nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 84/22 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ Marketing, 
s.r.o. za rok 2021. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 85/22 VV SFZ:  

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť účtovnú závierku SFZ 
Marketing, s.r.o. a vziať na vedomie správu audítora. 

2) VV SFZ odporúča schváliť rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. 
za rok 2021 tak, aby bol výsledok hospodárenia SFZ po zdanení vo výške  22 079,71  
EUR preúčtovaný na účet nerozdelený zisk minulých rokov za rok 2021. 

                                                                                                                       

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 86/22 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozhodnutia o výške členského 
príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského. 
 

                                                                                                                      T: ihneď 



                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 87/22 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ/Šance a PR 
SFZ pre súťažný ročník 2022/2023. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 88/22 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie informáciu o zmene a doplnení Pravidiel futbalu od súťažného 
ročníka 2022/23. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 89/22 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín delegátov SFZ pre súťažný ročník 2022/2023. 
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 90/22 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh podpory na minimálny časový úsek hráčov U21 v stretnutiach II. ligy.  

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 91/22 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh na úpravu sadzobníka odmien delegovaných osôb v súťažiach 
mládeže RFZ a ObFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 92/22 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie informáciu o rozhodnutiach v odvolacom licenčnom konaní. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 93/22 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 




