
Súťažný poriadok futbalu z 21. júna 2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa súťažný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení súťažného 

poriadku futbalu z 21. júna 2015, súťažného poriadku futbalu z 8. marca 2016, 

súťažného poriadku futbalu zo 6. júla 2016 a súťažného poriadku futbalu z 28. júna 

2017 

 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa čl. 7 ods. 3 písm. a) a čl. 51 ods. 2 

písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu z 3. júna 2016 schvaľuje tento súťažný 

poriadok futbalu: 

Čl. I 

Súťažný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení súťažného poriadku futbalu z 21. júna 

2015, súťažného poriadku futbalu z 8. marca 2016, súťažného poriadku futbalu zo 6. júla 

2016 a súťažného poriadku futbalu z 8. júna 2017 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 20 ods. 1 sa za slovo „predložiť“ vkladajú slová „prostredníctvom Informačného 

systému slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”)“. 

2. V čl. 20 ods. 1, čl. 28 ods. 4 a ods. 9 a čl. 31 ods. 2 sa na konci dopĺňa táto veta: „Proti 

rozhodnutiu riadiaceho orgánu súťaže o schválení dohody nie je odvolanie prípustné.“. 

3. V čl. 27 ods. 5 a 6 sa odkaz na poznámku pod čiarou 15 nahrádza odkazom na poznámku 

pod čiarou 16. 

4. V čl. 28 ods. 4 sa za slovo „mládeže“ vkladajú slová „okrem vekovej kategórie prípravka“ 

a za slovo „predložiť“ slová „prostredníctvom ISSF“. 

5. V článku 28 odsek 8 znie: 

„(8) V regionálnej súťaži a oblastnej súťaži môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne 

súťaží dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej 

vekovej kategórii. Počet hráčov, ktorí sú oprávnení na základe tejto dohody o striedavom 

štarte hráča hrať v kluboch, ustanovuje rozpis príslušnej súťaže.“. 

6. V čl. 28 ods. 9 a v čl. 31 ods. 2  sa za slovo „predložiť“ vkladajú slová „prostredníctvom 

ISSF” a za slová „časti súťaže“ sa vkladá čiarka a slová „ktorá začína skôr“. 

7. V čl. 35 ods. 5 prvá veta znie: „Ak v prvej alebo druhej najvyššej majstrovskej súťaži vo 

vekovej kategórii mužov hrá A-družstvo klubu a v druhej alebo tretej najvyššej majstrovskej 

súťaži vo vekovej kategórii mužov hrá B-družstvo toho istého klubu, B-družstvo tohto klubu 

nemôže odohrať svoje stretnutie v rovnaký deň, ako sa má odohrať stretnutie A-družstva 

klubu, ak sa kluby nedohodnú inak.“. 

8. V čl. 37 ods. 2 sa slovo „klub“ nahrádza slovami „domáci klub“. 



9. V čl. 39 ods. 1 sa slová „Informačného systému slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”)“ 

nahrádzajú slovom „ISSF“. 

10. V čl. 48 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Ak sa súťažné stretnutie predlžuje, môže družstvo v predĺžení striedať o jedného hráča 

viac, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2.“. 

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5. 

 

Čl. II 

 Tento súťažný poriadok futbalu nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 


