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SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 

821 01 Bratislava, Tomášikova 30 C 
IČO: 00687308, DIČ: 2020898913, IČ DPH: SK 2020898913 

 
Určené: 

a) Riadnym, pridruţeným a čestným členom SFZ, orgánom a komisiám SFZ a ÚLK 

b) Osobám delegovaným na stretnutia  

c) Členským zväzom UEFA a FIFA 

d) Partnerom SFZ 

e) Zástupcom masovokomunikačných prostriedkov 

 
R O Z P I S  

REPUBLIKOVÝCH SÚŤAŢÍ RIADENÝCH SLOVENSKÝM FUTBALOVÝM ZVÄZOM 

 A ÚNIOU LIGOVÝCH KLUBOV PRE SÚŤAŢNÝ ROČNÍK 2017/2018  

  

ZLOŢENIE SEKRETARIÁTU SFZ 

 

Generálny sekretár      Jozef Kliment         02 / 3910 3101 

Zástupca GS pre športovo – admin. činnosti   Milan Vojtek   3105 

Zástupca GS pre operatívne riadenie    Peter Dedík   3107 

Tlačový hovorca      Monika Jurigová  3129  

Poradca pre legislatívno-právne otázky   Jaroslav Rybánsky  3106  

Asistentka prezidenta      Ivana Schneebergerová 3101  

Recepcia       Andrea Gajdošová  3100  

 

Vedúci odd. strateg. projektov a manaţér integrity futbalu Peter Dedík   3107 

Asistent integrity futbalu a odd. strateg. projektov  Jakub Čavoj   3107  

Právny poradca pre strategické projekty   Mária Berdisová  3107  

 

Technický úsek      Ján Greguš   3118  

        Milan Malatinský  3117  

        Branislav Petrovič  3117  

        Samuel Slovák  3117  

        Michal Slyško   3108 

 

Bezpečnostný manaţér     Peter France   3114  

Koordinátor pre styk s fanúšikmi    Marek Majerčák  3114  

 

Reprezentácia SR A      Ján Kozák   3108  

        Štefan Tarkovič  3108  

        Róbert Tomaschek  3108  

 

Reprezentácia SR 21      Pavel Hapal   3109  

        Oto Brunegraf   3109  

 

Vzdelávanie trénerov      Zsolt Pakusza   3119  

        Peter Kopúň   3119  
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        Michal Švihorík  3119  

 

Oddelenie mládeţe a koncepcie rozvoja futbalu  Martin Hasprún  3118 

        Lukáš Benedik  3120  

        Alexandra Bíróová  3120  

        Vladimír Lupták  3120  

        Martin Obšitník  3120  

Mário Roszbeck  3120  

 

Koordinátor futsalu      Marek Kováčik  3117 

 

Zdravotná starostlivosť     Pavel Malovič   3117  

 

Medzinárodný a organizačný úsek    Peter Palenčík   3115  

        Ján Fašung   3116  

        Ján Fašung ml.  3116  

Lenka Gazdíková  3115  

        Martin Hrnčír   3116 

        Jakub Kojnok   3116  

        Michal Vengloš  3116  

 

Športovo-administratívny úsek    Milan Vojtek   3105  

        Jaroslav Zábranský  3113 

 

Konvencia rozhodcov      Vladimír Medveď  3113  

 

Oddelenie riadenia súťaţí      Miroslav Richtárik  3110 

František Ferenc  3112 

        Tatiana Polatseková  3110 

 

Matrika       Milan Sládkovič  3110  

        Peter Holek   3110  

 

Oddelenie IT       Ján Letko   3111  

        Peter Kačinec   3111  

 

Legislatívno-právne oddelenie    Lukáš Pitek   3127  

        Michal Fabian   3127  

        Soňa Gewisslerová  3127  

 

Ekonomický úsek      Marcel Korinek  3125 

        Andrea Hlboká  3121 

        Eva Klein   3124 

        Jana Pavelková  3121  

        Gabriela Štipalová  3123  

Anna Ţáková   3121  

Hospodárska správa a logistika    Michal Kalný   3126  

        Milan Majling   3126  

        Martin Petráš             0904 700 313 
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Darina Škodlerová (sklad) 

        Marta Vöröšová (sklad) 
 

SFZ Marketing, s.r.o.      Jaroslav Šišolák  3128  

        Juraj Belák   3130  

Iveta Bittnerová  3132 

Veronika Frantová  3132 

Juraj Gašparovič  3132  

Zuzana Jamrišková  3132 

Zuzana Krištofovičová 3131 

Bohumil Látal   3130 

Hugo Nágel   3126  

        Monika Trpínová  3122  
 

Mediálno - propagačné oddelenie (PR)   Monika Jurigová  3129 

Roman Ferstl   3131  

Ján Gerzanič   3112 

Jozef Šatara 

Peter Šurín   3129  

Peter Zeman   3131  
 

NTC Senec     Rybárska 29, 903 01 Senec  02 / 4564 6167 

Riaditeľ:     Július Pauer    0902 937 032 
 

NTC Poprad     Športová 2, 058 01 Poprad  052/785 1880 

Riaditeľ:     Ján Karaffa    0905 410 557  
 

faxové spojenie    sekretariát    02 / 3910 3100 

e-mail na sekretariát     office@futbalsfz    

e-mail pracovníkov SFZ   meno.priezvisko@futbalsfz.sk 

webstránka      www.futbalsfz 

 

Bankové účty SFZ, vedené v Slovenskej sporiteľni, a.s. Bratislava, Tomášikova 48 
 

Beţný účet SFZ 
(pre platby štartovného, SOZA, poplatky Komory SFZ pre riešenie sporov a bežné platby, okrem nižšie uvedených) 

IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990 

SWIFT: GIBASKBX 
 

Účet ISSF 

(len pre platby všeobecných zberných faktúr) 

IBAN: SK67 0900 0000 0050 2961 0884 

SWIFT: GIBASKBX 
 

Prevádzkový účet IS BŠP 

(len pre platby odvodov v zmysle zákona č. 1/2014) 

IBAN: SK19 0900 0000 0050 5246 9313 

SWIFT: GIBASKBX 

 

 

 

 

 

mailto:meno.priezvisko@futbalsfz.sk
http://www.futbalsfz./
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ADRESY REGIONÁLNYCH FUTBALOVÝCH ZVÄZOV 
 

Bratislavský FZ : 821 02 Bratislava, Súmračná 27, www.futbalbfz.sk 

  P : Juraj Jánošík  juraj.janosik@futbalsfz.sk  

  VS : Ján Farbula  jan.farbula@futbalsfz.sk, 0903 718 450, 02 / 4319 1398

  S : Pavel Príkopa  0903 718 455 

Tréner mládeţe : Michal Kováč michal.kovac@futbalsfz.sk, 0902 937 031 

Reg. koordin. TPŠTM: Jozef Valachovič jozef.valachovic@futbalsfz.sk, 0905 212 025  
 

Západoslovenský FZ: 949 01 Nitra,  Rázusova 23, www.zsfz.sk 
P : Pavol Šípoš  pavol.sipos@futbalsfz.sk 

 VS : Ivan Hádek  zsfz@nextra.sk, 037/6523 402, 0911 265 687 

  S : Iveta Šodelová asistentka@zsfz.sk, 037/6523 402 

Tréneri mládeţe : Jozef Jakuš   jakus.jozef@gmail.com, 0902 937 056 

   : Rastislav Vincúr rastovincur@gmail.com, 0902 937 028 

Reg. koordin. TPŠTM: Jozef Valachovič jozef.valachovic@futbalsfz.sk, 0905 212 025  
 

Stredoslovenský FZ : 975 84 B. Bystrica, Partizánska cesta 93, www.ssfz.sk, futbal@ssfz.sk 
  P : Jozef Paršo  jozef.parso@futbalsfz.sk, 0907 741 966  

  VS : Ladislav Matejka  matejka@ssfz.sk,  0915 827 656 

  S : Mária Jánošová 048/4148 903, 0917 234 514 

Tréner mládeţe : Peter Štefaňák  peterstefanak@gmail.com, 0902 937 058 

Reg. koordin. TPŠTM: Peter Halaj  peter.halaj@futbalsfz.sk, 0904 701 073  
 

Východoslovenský FZ: 042 96 Košice,  Alejová 2, vsfz.futbalnet.sk, vsfz@stonline.sk 

  P : Richard Havrilla richard.havrilla@futbalsfz.sk  

  VS : Marcel Eperješi  marcel.eperješi@futbalnet.sk, 055/6433 566, 0911 945 550 

  E : Alţbeta Majláthová  alzbeta.majlathova@futbalnet.sk, 055/7898 322, 0907 992394 

Tréner mládeţe : Peter Szénay   peter.szenay@futbalsfz.sk, 055/6433 566, 0902 937 057  

Reg. koordin. TPŠTM: Milan Lalkovič milan.lalkovic@futbalsfz.sk, 0905 424 364 

 

ORGÁNY SFZ  

 

VÝKONNÝ VÝBOR SFZ  
 

Prezident  Ján Kováčik   jan.kovacik@futbalsfz.sk  
 

Prvý viceprezident Richard Havrilla  richard.havrilla@futbalsfz.sk  

 

Viceprezidenti  Karol Belaník   karol.belanik@futbalsfz.sk  

Ivan Kozák   kozak@futbalulk.sk  

   Jozef  Paršo   jozef.parso@futbalsfz.sk  
 

Členovia  Juraj Jánošík   juraj.janosik@futbalsfz.sk  

   Petr Kašpar   kaspar@skslovan.com  

   Milan Lešický   milan.lesicky@futbalsfz.sk  

   Viliam Ondrejka  fcvion@fcvion.sk  

   Marián Ruţbarský  marian.ruzbarsky@futbalsfz.sk 

   Peter Sepeši   peter.sepesi@futbalsfz.sk 

   Pavol Šípoš   siposolap@gmail.com  

   Tibor Végh   vegh@fcdac.sk 

http://www.futbalbfz.sk/
mailto:juraj.janosik@futbalsfz.sk
mailto:jan.farbula@futbalsfz.sk
mailto:jozef.valachovic@futbalsfz.sk
http://www.zsfz.sk/
mailto:zsfz@nextra.sk
mailto:asistentka@zsfz.sk
mailto:jakus.jozef@gmail.com
mailto:rastovincur@gmail.com
mailto:jozef.valachovic@futbalsfz.sk
http://www.ssfz.sk/
mailto:futbal@ssfz.sk
mailto:jozef.parso@futbalsfz.sk
mailto:matejka@ssfz.sk
mailto:peterstefanak@gmail.com
mailto:peter.halaj@futbalsfz.sk
mailto:richard.havrilla@futbalsfz.sk
mailto:i@futbalnet.sk
mailto:alzbeta.majlathova@futbalnet.sk
mailto:peter.szenay@futbalsfz.sk
mailto:milan.lalkovic@futbalsfz.sk
mailto:jan.kovacik@futbalsfz.sk
mailto:richard.havrilla@futbalsfz.sk
mailto:karol.belanik@futbalsfz.sk
mailto:kozak@futbalulk.sk
mailto:jozef.parso@futbalsfz.sk
mailto:juraj.janosik@futbalsfz.sk
mailto:kaspar@skslovan.com
mailto:milan.lesicky@futbalsfz.sk
mailto:fcvion@fcvion.sk
mailto:peter.sepesi@futbalsfz.sk
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PREZIDENT ÚLK, PREDSEDOVIA ODBORNÝCH KOMISIÍ SFZ, KONTROLNÝCH 

ORGÁNOV SFZ A ORGÁNOV SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV   

   

  1. Únia ligových klubov 

 prezident ÚLK  Ivan Kozák  kozak@futbalulk.sk 

  2. Disciplinárna komisia 

 predseda DK   Miroslav Vlk  miroslavvlk@hotmail.com  

  3. Komisia delegátov 

 predseda KD   František Košičár kosicar.frantisek@gmail.com  

  4. Komisia partnerov  

predseda KP   Jozef Síkela   

  5. Komisia pre štadióny a ihriská 

 predseda KŠI   Ladislav Lipták ladislav.liptak@futbalsfz.sk  

  6. Komisia rozhodcov 

 predseda KR    Marián Ruţbarský marian.ruzbarsky@futbalsfz.sk 

  7. Komora pre riešenie sporov 

 predseda KpRS:  Miroslav Hlivák hlivak.miroslav@gmail.com  

  8. Legislatívno - právna a etická komisia 

 predseda LPaEK  Jozef Malich  jozef.malich@etp-mb.sk  

  9. Licenčná komisia 

 predseda LcK   Juraj Obloţinský juraj.oblozinsky@futbalsfz.sk  

10. Odvolacia komisia 

 predseda OK   Milan Ľalík  lalik@concourt.sk  

11. Odvolací orgán licenčného konania 

 predseda OOLK  Peter Kohút  eupk@mail-t-com.sk 

12. Prvostupňový orgán licenčného konania 

 predseda POLK  Juraj Obloţinský juraj.oblozinský@futbalsfz.sk 

13. Revízna komisia 

 predseda RK:   Ján Lipták  jliptak@dopravnaakademia.sk  

14. Športovo-technická komisia 

 predseda ŠTK:   Ján Panák  jan.panak@futbalsfz.sk  

15. Volebná komisia 

 predseda VK:   Ladislav Benedikovič bene@profi.sk  

 

RIADNI A PRIDRUŢENÍ ČLENOVIA SFZ 
 

1. Asociácia profesionálnych futbalistov Ul. 9. mája 15, 917 02 Trnava, www.apfs.sk 

 predseda APFS:    Július Šefčík   dr.sefcik@apfs.sk  
 

2. Asociácia rozhodcov    Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava, www.referee.sk 

 predseda AR:     Miroslav Jaška m.ref@atlas.sk  

3. Fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie 

 predseda FSFR:    Roman Táborský roman.taborsky@fanklubfutbalsvk.sk 

4. Únia futbalových trénerov Slovenska  Mládeţnícka 1, 911 01 Trenčín 

 predseda ÚFTS:   Ladislav Borbély soccerpressing@gmail.com    
 

5. Pláţový futbal Slovensko   Podzámska 28, 949 01 Nitra 

vedúci PFS:    Marián Drahoš futbal@saps.sk  

  

 
 

 

mailto:miroslavvlk@hotmail.com
mailto:kosicar.frantisek@gmail.com
mailto:ladislav.liptak@futbalsfz.sk
mailto:marian.ruzbarsky@futbalsfz.sk
mailto:jozef.malich@etp-mb.sk
mailto:juraj.oblozinsky@futbalsfz.sk
mailto:lalik@concourt.sk
mailto:jliptak@dopravnaakademia.sk
mailto:jan.panak@futbalsfz.sk
http://www.apfs/
mailto:dr.sefcik@apfs.sk
http://www.referee/
mailto:roman.taborsky@fanklubfutbalsvk.sk
mailto:soccerpressing@gmail.com


6 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. RIADENIE SÚŤAŢÍ 

 

Kategória muţov: 

II. liga 

Slovnaft Cup (ďalej len SC) 

Superpohár (ďalej len SuP) 

 

Kategória dorastu: 

I. liga staršieho dorastu U19 (I. LSD), celoslovenská 

I. liga mladšieho dorastu U17 a U16 (I. LMD) – dvojička, celoslovenská 

 

Kategória ţiakov: 

I. liga starších ţiakov Západ U15 a U14 (I. LSŢZ, BFZ + ZsFZ ) – dvojička, skupina Západ  

I. liga starších ţiakov Stred U15 a U14 (I. LSŢS) – dvojička, skupina Stred 

I. liga starších ţiakov Východ U15 a U14 (I. LSŢV) – dvojička, skupina Východ 

I. liga mladších ţiakov Západ U13 a U12 (I. LSŢZ, BFZ + ZsFZ) – dvojička, skupina Západ 

I. liga mladších ţiakov Stred U13 a U12 (I. LSŢS) – dvojička, skupina Stred 

I. liga mladších ţiakov Východ U13 a U12 (I. LSŢV) – dvojička, skupina Východ 

 

Kategória prípraviek: 

Súťaţ prípraviek skupina BFZ + ZsFZ U11, U10, U9 - trojičky (súťaţ FK, ktoré spĺňajú podmienku na 

účasť - 3 druţstvá prípraviek po ročníkoch) 

Súťaţ prípraviek skupina ZsFZ U11, U10, U9 - trojičky (súťaţ FK, ktoré spĺňajú podmienku na účasť 

- 3 druţstvá prípraviek po ročníkoch) 

Súťaţ prípraviek skupina SsFZ skupina A a B U11, U10, U9 - trojičky (súťaţ FK, ktoré spĺňajú 

podmienku na účasť - 3 druţstvá prípraviek po ročníkoch) 

Súťaţ prípraviek skupina VsFZ, skupina A a B U11, U10, U9 - trojičky (súťaţ FK, ktoré spĺňajú 

podmienku na účasť - 3 druţstvá prípraviek po ročníkoch) 

 

Kategória ţien: 

I. liga, II. liga, Slovenský pohár (ďalej len SlP) 

I. liga junioriek 

 

Uvedené súťaţe sa riadia: 

a) Pravidlami futbalu (ďalej len PF) 

b) Súťaţným poriadkom futbalu (ďalej len SP) 

c) Rozpisom súťaţe (ďalej len RS) 

d) Disciplinárnym poriadkom (ďalej len DP)  

e) Registračným a prestupovým poriadkom (ďalej len RaPP) 

f) inými predpismi SFZ 

 

Okrem II. ligy muţov, ktorú riadi Komisia pre riadenie II. ligy (ďalej len KDL), po športovo-

technickej stránke všetky súťaţe riadi ŠTK SFZ (ďalej len ŠTK). 

 

2. TERMÍNY 

Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou tohto RS a termíny v  nej uvedené sú záväzné pre všetky 

futbalové kluby (ďalej len FK) slovenských republikových súťaţí, ak riadiaci orgán nestanoví iný 



7 

termín. V súťaţi II. liga muţov, súťaţiach mládeţe a ţien si riadiaci orgán vyhradzuje právo stanoviť 

re stretnutia záverečných troch kôl základných a nadstavbových častí súťaţí jednotný termín ich 

odohrania, pričom v tejto časti súťaţe nie je moţné zo strany klubov poţiadať o zmenu termínu 

stretnutia, ak sú kluby priamo zainteresované do stretnutí, rozhodujúcich o zisku titulu, postupujúcich 

do vyšších súťaţí (prípadne ich nadstavbových častí), resp. zostupujúcich do niţších súťaţí. Stretnutia 

záverečného kola a aj baráţové, resp. kvalifikačné stretnutia všetkých stupňov republikových súťaţí 

budú odohrané najneskôr do 30. 6. 2018. Tento termín je záväzný aj pre všetky súťaţe Regionálnych 

futbalových zväzov a Oblastných futbalových zväzov (ďalej len RFZ a ObFZ).  

 

2.1 REGIONÁLNE VÝBERY 

Turnaj reg. výberov U15 (Memoriál Gejzu Princa)     20. - 23. 8. 2017 organizuje VsFZ  

zúčastnia sa hráči narodení po 1. 1. 2003 

Turnaj reg. výberov U14     16. - 20. 9. 2017 organizuje BFZ 

zúčastnia sa hráči narodení po 1. 1. 2004 

Turnaj regionálnych výberov U14         28. 4. - 2. 5. 2018      organizuje BFZ 

zúčastnia sa hráči narodení po 1. 1. 2004 

Turnaj reg. výberov dievčat                                       sept. / okt. 2017      organizuje SFZ 

zúčastnia sa hráčky narodené po 1. 1. 2004    

Turnaj reg. výberov dievčat                                              apríl / máj 2018 organizuje SFZ 

zúčastnia sa hráčky narodené po 1. 1. 2004 

 

2.2 ĎALŠIE TURNAJE A PODUJATIA 

Mini Champions Liga         24. - 25. 10. 2017                                            

Finále halovej sezóny SFZ chlapcov U13 a U15     25. - 27. 1. 2018 

Finále halovej sezóny SFZ dievčat U15    2. - 3. 2. 2018                 

Slovakia Cup U18                                                     13. - 18. 5. 2018 

McDonald´s Cup – finále                                       13. - 14. 6. 2018            

Finálový turnaj o majstra SR starších ţiakov        21. - 23. 6. 2018 

Finálový turnaj o majstra SR starších ţiačok             15. - 17.6. 2018 

Česko – Slovenský pohár dorastu U19/17               19. 6. 2018 (organizuje SFZ) 

Školský pohár SFZ  - finále turnaja:     5. - 6. 6. 2018 

 

2.3 ASOCIAČNÉ TERMÍNY, KLUBOVÉ SÚŤAŢE UEFA  

A OSTATNÉ MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŢE  

Asociačné termíny 31. 8. – 5. 9. 2017, 5. – 10. 10. 2017, 8. – 14. 11. 2017, 21. – 27. 3. 2018  

Asociačné termíny ţeny 11. – 19. 9. 2017, 16. – 24. 10. 2017, 20. – 28. 11. 2017, 15. – 23. 1. 2018, 

26. 2. – 6. 3. 2018, 2. – 9. 4. 2018, 4. – 12. 6. 2018 

Superpohár UEFA 8. 8. 2017 (Skopje)    

 

Klubové súťaţe UEFA 

Fáza / Súťaţ Liga majstrov UEFA Európska liga UEFA 

Kvalifikačné kolo 1 27. – 28. 6. a 4. – 5. 7. 2017 29. 6. a 6. 7. 2017 

Kvalifikačné kolo 2 11. – 12. 7. a 18. – 19. 7. 2017  13. a 20. 7. 2017 

Kvalifikačné kolo 3 25. – 26. 7. a 1. – 2. 8. 2017 27. 7. a 3. 8. 2017 

Play-off 15. – 16. 8. a 22. – 23. 8. 2017 17. a 24. 8. 2017 

Skupinová fáza 12.– 13. 9., 26.– 27. 9., 17.– 18. 10., 

31. 10.– 1. 11., 21.– 22. 11., 5.– 6. 

12. 2017 

14. 9., 28. 9., 19. 10., 2. 11., 23. 11., 

7. 12. 2017  
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Šesťnásťfinále 13. – 14. 2. a 20. – 21. 2. 2018 15. a 22. 2. 2018 

Osemfinále 6. – 7. 3 a 13. – 14. 3. 2018 8. a 15. 3. 2018 

Štvrťfinále 3. – 4. 4 a 10. – 11. 4. 2018 5. a 12. 4. 2018 

Semifinále 24. – 25. 4. a 1. – 2. 5. 2018 26. 4. a 3. 5. 2018 

Finále 26. 5. 2018 (Kyjev) 16. 5. 2018 (Lyon) 

Liga majstrov ţeny: Kvalifikačné kolá: 22. – 27. 8. 2017, šesťnásťfinále: 4. – 5. 10. a 11. – 12. 

10. 2017, osemfinále: 8. – 9. 11. a 15. – 16. 11. 2017, štvrťfinále: 21. – 22. 

3. a 28. – 29. 3. 2018, semifinále: 21. – 22. 4. a 28. – 29. 4. 2018, finále: 24. 

5. 2018 

 

2.4 TERMÍNOVÉ LISTINY 2017/2018 (sú zaradené v prílohách) 

 

2.5 KVALIFIKÁCIE, MEDZIŠTÁTNE STRETNUTIA A TURNAJE 
 

MUŢI A 

01. 09. 2017  Slovensko - Slovinsko  KMS   SR 

04. 09. 2017  Anglicko - Slovensko  KMS   Anglicko 

05. 10. 2017  Škótsko - Slovensko  KMS   Škótsko 

08. 10. 2017  Slovensko - Malta   KMS   SR 
 

SR 21 

01. 09. 2017  Estónsko - Slovensko  KME   Estónsko 

05. 09. 2017  Slovensko - Severné Írsko KME   Senica 

05. 10. 2017  Slovensko - Island  KME   SR 

10. 10. 2017  Slovensko - Španielsko  KME   SR 

14. 11. 2017  Španielsko - Slovensko  KME   Španielsko 

23. 03. 2018  Albánsko - Slovensko  KME   Albánsko 

27. 03. 2018  Slovensko - Albánsko  KME   SR 
 

MLÁDEŢ 
 

SR 19 

29. 08. 2017  Švajčiarsko - Slovensko  prípravný  Švajčiarsko 

21. 09. 2017  Cyprus  - Slovensko  prípravný  Cyprus 

06. 10. 2017  Slovensko - Grécko  prípravný  SR 

09. 10.2017  Slovensko - Anglicko  prípravný  SR 

07. – 13. 11. 2017 Kazachstan, Turecko, Wales  KME   Turecko 

 

SR 18 

21. – 26. 08. 2017 Memoriál Václava Jeţka  turnaj   Česko 

01. – 05. 09. 2017 Turnaj 4 krajín   turnaj   Švédsko 

12. – 17. 11. 2017 Medzinárodný turnaj   turnaj   Turecko 

január 2018  Granatkinov memoriál  turnaj   Rusko 

13. - 18. 05. 2018 Slovakia Cup    turnaj   SR 
 

SR 17 

29. 7. –  2.8. 2017 Telki Cup    turnaj   Maďarsko 

15. – 21. 08. 2017 Bannikov memoriál   turnaj   Ukrajina 

10. – 14. 09. 2017 Švédsko    2 MZ   Švédsko 

01. – 09. 10. 2017 Bosna, Macedónsko, Moldavsko KME   Macedónsko 
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SR 16 

18. – 21. 09. 2017 Škótsko    2 MZ   SR 

09. – 12. 10. 2017 Česko     2 MZ   SR / ČR 

19. – 23. 11. 2017 Srbsko     2 MZ   Srbsko 

 

SR 15  

16. – 19. 10. 2017 Švajčiarsko    2 MZ   SR 

 

ŢENY A JUNIORKY 
 

ŢENY A 

26. – 30. 07. 2017 Balaton Cup    turnaj   Maďarsko 

19. 09. 2017  Nórsko - Slovensko   KMS   Sarpsborg 

16. – 24. 10.  2017 Asociačný termín   KMS 
 

JUNIORKY SR 19 

14. – 17. 08. 2017 Belgicko    2 MZ   SR 

05. – 15. 09. 2017 Dánsko, Litva, Rumunsko  KME   Litva 
 

JUNIORKY SR 17 

28. – 31. 08. 2017 Severné Írsko    2 MZ   SR 

25. – 28. 09. 2017 Poľsko     2 MZ   SR / Poľsko 

12. – 21. 10. 2017 Anglicko, Lotyšsko, Škótsko  KME   Lotyšsko 
 

JUNIORKY SR 15 

30. 10. – 02. 11. 2017 Česko     2 MZ    SR / ČR 
 

Termínová listina medzinárodných stretnutí mládeţe – Jar 2018 bude schválená VV SFZ v decembri 

2017, pričom jej návrh bude čo najviac kopírovať schválené medzinárodné asociačné termíny. 

 

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŢÍ 

Sú uvedení v adresári tohto RS. 

 

4. VYŢREBOVANIE 

Je uvedené v Informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len ISSF), v časti súťaţe. 

 

5. HRACIE DNI A HRACIE ČASY 

a) Hracím dňom II. ligy je sobota, resp. deň stanovený KDL. 

b) Hracím dňom U19, U17 a U16 je sobota 11:00 hod (13:15 hod). Hracím dňom U15, U14, U13 a 

U12 je sobota - hrací čas je pre U15 o 10:00 hod. a pre U14 o 12:00 hod., obdobne pre U13 o 10:00 

hod. a pre U12    o 11:30 hod., prípadne hrací deň a čas schválený ŠTK a uvedený v ISSF, v Úradnej 

správe SFZ (ďalej len ÚS) alebo v ÚS RFZ. 
 

c) Stretnutia mládeţníckych súťaţí, hrané ako predzápasy, budú mať ÚHČ v prípade vekovej kategórie 

dorastu min. 2 hodiny a 30 minút a v prípade vekovej kategórie ţiakov min. 2 hodiny pred 

nasledujúcim stretnutím. V prípade pozápasov min. 30 minút po odohraní predchádzajúceho stretnutia. 

V prípade, ţe vybavenie štadióna umoţňuje hrať pri umelom osvetlení (spĺňajúcom poţadované 

technické parametre), môţe byť takého stretnutie odohrané aj ako pozápas, ak sa zainteresované FK na 

tom dohodnú. Kaţdý FK s licenciou futbalovej akadémie (ďalej len FA) má za povinnosť odohrať 

v priebehu súťaţného ročníka minimálne 3 súťaţné stretnutia I. LSD na hlavnom ihrisku štadióna 

futbalového klubu (hracia plocha pre A druţstvo muţov). 
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d) Vzhľadom na  to, ţe  súťaţe  I. LMD  (U17 a U16), I. LSŢ (U15 a U14) a I. LMŢ (U13 a U12) sa 

hrajú ako súťaţ dvojičiek, hrá sa v poradí U17 a U16, resp. U15 a U14, resp. U12 a U13. 
 

e) Riadiaci orgán príslušnej súťaţe si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo stanoviť aj iné 

termíny alebo hracie časy, v súlade so zásadami, ţe stretnutia sa predohrávajú, resp. ak sa dohrávajú, 

tak najneskôr do 14 dní odo dňa termínu neodohraného stretnutia, prípadne v inom termíne, 

schválenom riadiacim orgánom (čl. 37/1 SP). 

 

6. INFRAŠTRUKTÚRA ŠTADIÓNOV 

a) Stretnutia sa hrajú na  štadiónoch FK,  schválených komisiou  SFZ  pre  štadióny  a  ihriská (ďalej 

len KŠI), ktoré sú vo vyţrebovaní uvedené na prvom mieste. Pri súťaţných stretnutiach  II. ligy a SC, 

je FK povinný vyvesiť vlajku SFZ, domáceho FK a vlajku Fair play, pričom rozmery vlajok musia byť 

300x150 cm.  
 

b) V odôvodnených prípadoch, na základe písomnej ţiadosti podanej riadiacemu orgánu súťaţe, je 

v zmysle znenia SP a po jej odsúhlasení, moţné odohrať stretnutia (I. LS/M/D, I. LS/M/Ţ) uvedené vo 

vyţrebovaní i v obrátenom poradí. 
 

c) Všetky FK, ktoré majú zaradené druţstvá do súťaţí mládeţe, sú najneskôr 15 dní pred začiatkom 

súťaţného ročníka 2017/2018 povinné zadať do ISSF, na ktorom štadióne / ihrisku bude príslušné 

druţstvo FK hrať svoje majstrovské stretnutia. Ak má FK v areáli štadiónu viac schválených 

trávnatých hracích plôch (ďalej len HP), na ktorých bude hrávať svoje majstrovské stretnutia, musí 

túto skutočnosť zahrnúť do vyššie uvedeného oznámenia (zadania). Prípadná zmena ihriska v priebehu 

súťaţe, musí byť vopred odsúhlasená riadiacim orgánom súťaţe a Oddelením mládeţe a koncepcie 

rozvoja futbalu SFZ. FK s licenciou FA, môţe pre súťaţné stretnutia mládeţe vyuţívať maximálne dve 

schválené trávnaté plochy v kategórii dorastov, dve schválené trávnaté plochy v kategórii ţiakov 

(mimo hlavnej hracej plochy pre “A” muţstvo seniorov) a jednu schválenú hraciu plochu s umelým 

trávnatým povrchom. FK s licenciou ÚTM môţe pre súťaţné stretnutia mládeţe vyuţívať maximálne 

dve schválené trávnaté plochy v kategórii ţiakov (mimo HP pre “A” muţstvo seniorov) a jednu 

schválenú hraciu plochu s umelým trávnatým povrchom (ďalej len „UT“). 

V prípade zmeny miesta stretnutia z  dôvodov zákazu štartu druţstva na danom ihrisku, nespôsobilosti 

ihriska, prípadne jeho rekonštrukcie, treba túto skutočnosť v termíne stanovenom SP, nahlásiť 

riadiacemu orgánu a súperovi/om. 
 

d) Majstrovské stretnutia súťaţí dospelých sa môţu odohrať iba na štadióne s platným „Certifikátom 

štadiónu“. V prípade odohrania stretnutia na ihrisku s UT, musí mať ihrisko platný Certifikát FIFA 

QUALITY PRO.  

Odporúča sa na nich hrať aj majstrovské stretnutia I. LSD, I. LMD, I. LSŢ a I. LMŢ. Ostatné HP, 

výlučne pre majstrovské stretnutia I. LSD, I. LMD, I. LSŢ a I. LMŢ, musia mať platný „Pasport 

ihriska“ pre príslušnú súťaţ, vydaný KŠI, na návrh Oddelenia mládeţe a koncepcie rozvoja futbalu 

SFZ, alebo na ihrisku s UT, ktoré musí mať platný „Pasport ihriska s UT“. V opačnom prípade nebude 

hracia plocha pre súťaţné stretnutia mládeţe schválená. Od súťaţného ročníka 2018/2019 bude pre FK 

s licenciou FA schválená maximálne jedna trávnatá HP pre všetky dorastenecké kategórie a jedna 

náhradná hracia plocha s UT na celý súťaţný ročník (mimo hlavnej hracej plochy pre “A” muţstvo 

seniorov). 
 

e) O spôsobilosti HP rozhodne vţdy rozhodca (ďalej len R) príslušného stretnutia. Druţstvá sú povinné 

pri majstrovských stretnutiach na UT pouţívať k tomu určenú športovú obuv (nemôţe sa pouţívať 

obuv s kolíkovými štupľami). 
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f) V prípade, ţe sa budú stretnutia súťaţí mládeţe hrať na štadiónoch / ihriskách (napr. mládeţnícke 

štadióny a pod.), ktoré sú vzdialené od hlavných štadiónov klubov, musia mať tieto štadióny / ihriská 

platný Pasport ihriska pre príslušnú súťaţ (v zmysle Smernice SFZ o certifikácii štadiónov 

a pasportizácii ihrísk). Musia byť vybavené vyhovujúcimi sociálnymi zariadeniami (kabíny pre hráčov 

a R, WC), krytými lavičkami pre náhradníkov a  krytým miestom pre delegáta zväzu (ďalej len DZ). 

Štadión / ihrisko musí mať aj funkčnú  informačnú tabuľu, časomer a ozvučenie  a vhodné miesto pre 

videotechnika. 

V prípade nutnosti  presunu delegovaných osôb (ďalej len DO) na takúto HP dopravu hráčov a DO je 

povinný zabezpečiť domáci FK. 
 

g) FK postupujúce do týchto súťaţí musia najneskôr do 15 dní od ukončenia predchádzajúceho 

súťaţného ročníka zaslať KŠI písomnú ţiadosť o certifikáciu štadiónu a následne sa riadiť pokynmi 

KŠI. Po vykonaní kontroly spôsobilosti a vybavenosti štadiónu s poţadovaným výsledkom, KŠI vydá 

Certifikát štadiónu, ktorý FK predloţí riadiacemu orgánu súťaţe.  

V prípade rekonštrukcie štadiónu  alebo  zmeny jeho technických parametrov, je obnova Certifikátu 

štadiónu, aj v čase jeho platnosti povinná. 

 

Rozmery HP sa pre jednotlivé súťaţe stanovujú nasledovne: 

II. liga, SC, SuP 105 x 68 metrov 

I. LSD U19, I. LMD U17 a U16 a I. liga ţien - vrátane HP a UT 

Maximálny rozmer 

Minimálny rozmer 

I. LSŢ U15, U14, I. LMŢ U13 a ostatné ţenské súťaţe - vrátane ihrísk 

s UT 

Maximálny rozmer 

Minimálny rozmer 

 

105 x 68 metrov 

100 x 64 metrov 

 

 

105 x 68 metrov 

95 x 58 metrov 

*od súťaţného súťaţného ročníka 2019/2020 musia mať všetky hracie plochy pre súťaţe mládeţe  

riadené SFZ a I. ligu ţien (vrátane HP s UT) jednotný rozmer 105 x 68m.  

 

Odporúčaná vzdialenosť HP od najbliţšej pevnej prekáţky/oplotenia je stanovená nasledovne: 

 II. liga, SC, SuP Ostatné republikové súťaţe 

od postranných čiar 6 m, minimálne 3 m 6 m, minimálne 2 m 

od bránkových čiar 7,5 m, minimálne 4 m 7,5 m, minimálne 3 m 

 

Reklamné tabule okolo HP majú byť inštalované podľa zásady: 

- výška reklamných tabúľ    0,9 aţ 1m 

- vzdialenosť od postranných čiar   minimálne 2m 

- vzdialenosť od bránkových čiar  3 m, ale minimálne 1m za konštrukciou bránky 

h) Podmienky pre osvetlenie ihriska sú stanovené v SP. 

 

i) Podmienkou zaradenia druţstva FK do II. ligy súťaţného ročníka 2017/2018 je: 

Kapacita tribún minimálne 600 miest na sedenie, s predpísaným typom sedadiel, z ktorých 30% musí 

byť krytých. 

Štadión môţe mať aj miesta na státie, ale ich kapacita nesmie presiahnuť 50% kapacity miest na 

sedenie, pričom maximálny povolený počet miest na státie je 1 000.  

Sektor hostí musí mať kapacitu minimálne 5% z celkovej kapacity štadiónu. Aj sektor hostí môţe mať 

miesta na státie, ale ich kapacita nesmie presiahnuť 50% kapacity miest na sedenie v sektore hostí, 

pričom maximálny povolený počet miest na státie v tomto sektore je 50.  
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Sektor hostí musí byť po stranách oddelený oplotením vo výške min. 2,1 m. Od HP musí byť oddelený 

pevným zábradlím vo výške 1,1m a do výšky 2,1m musí byť doplnený priehľadným oplotením (pevná 

sieť, bezpečnostné sklo a pod.). 

Sektor hostí musí mať vlastný vstup, riadne oddelené hygienické zariadenia a zabezpečenú moţnosť 

občerstvenia (platí pre všetky, nielen rizikové stretnutia). 

Kaţdý FK musí mať vypracovaný Organizačný poriadok a Návštevný poriadok podujatia, ktoré 

zverejní na viditeľnom a verejne prístupnom mieste na štadióne a na svojom webovom sídle, ak ho má 

zriadené. Kaţdý FK musí mať aj Prevádzkový poriadok športového zariadenia, schválený 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, v  zmysle Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

j) Ak je štadión miestom konania rizikového stretnutia, alebo stretnutia, pri ktorom to ustanovujú 

poţiadavky UEFA alebo SFZ, sektor hostí musí byť od ostatných sektorov oddelený tak, aby nebol 

moţný pohyb divákov medzi týmito sektormi. 

Pred  kaţdým  vstupom  do areálu štadiónu, v blízkosti pokladní, vstupnou bránou do sektora, musia 

byť  vyvesené / umiestnené tabule so schémou  areálu  štadiónu  s  vyznačenými  sektormi,  vstupmi  

do sektorov, únikovými bránami na HP, únikovými trasami zo štadiónu, miestami prvej pomoci, 

parkoviskami s vyznačenými zakázanými predmetmi a Návštevným poriadkom futbalových podujatí.  
 

k) Odporúča sa, aby kaţdý projekt výstavby alebo rekonštrukcie ihriska, príp. štadiónu bol v štádiu 

rozpracovania konzultovaný s KŠI, príp. s licenčnou komisiou SFZ (ďalej len LcK). 
 

l) Ostatné infraštruktúrne kritériá, neuvedené v tomto článku, stanovuje „Smernica o infraštruktúre 

štadiónov 2018“ a detailné podmienky o vydávaní certifikátov štadiónu a pasportizácii ihrísk stanovuje 

„Smernica o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk“. 
 

m) Po skončení platnosti Pasportu alebo Certifikátu futbalového štadiónu / ihriska je kaţdý klub, ktorý 

má záujem hrať na štadióne / ihrisku majstrovské a pohárové stretnutia, povinný poţiadať KŠI             

o obnovenie ich platnosti (viď príslušné články smerníc uvedených v predchádzajúcom odseku).  

 

7. EKONOMICKÉ A FINANČNÉ NÁLEŢITOSTI 

7.1 Náklady klubov pri organizácii súťaţe 

a) Kaţdý FK hrá majstrovskú súťaţ na vlastné náklady. 
 

b) Ak musí byť stretnutie opakované z dôvodu nepripravenosti stretnutia, zavinenej organizujúcim 

FK alebo z dôvodu neuznania spôsobilosti HP, uhradí tento do 15 dní odo dňa odohrania 

opakovaného stretnutia hosťujúcemu FK náklady na cestovné vo výške polovice preukázaných 

nákladov za prepravu prostriedkami hromadnej dopravy (autobus, vlak, resp. doloţenými 

cestovnými dokladmi), na základe vystavenej faktúry. 
 

c) Ak hosťujúce druţstvo na stretnutie nepricestuje, resp. druţstvo organizujúceho klubu na stretnutie 

nenastúpi, je povinné do 15 dní zaslať súperovi finančnú náhradu nasledovne: II. liga 332 €, I. a II. 

L ţien a súťaţ junioriek 150 €, starší dorast 50 €, mladší dorast a starší ţiaci po 34 €. 
 

d) Kaţdé nenastúpenie druţstva FK na stretnutie je FK povinný písomne zdôvodniť riadiacemu 

orgánu súťaţe, a to najneskôr do 4 kalendárnych dní od termínu, v ktorom sa príslušné stretnutie 

malo odohrať. 
 

e) V prípade, ţe pri procese certifikácie štadiónu a pasportizácii ihriska, resp. pri procese vydania 

osvedčenia hracej plochy s UT musí  byť  vykonaná opakovaná  kontrola infraštruktúrnych kritérií 

štadiónu a opakovaná kontrola hracej plochy s  UT (napr. z dôvodu nepripravenosti FK na takúto 

kontrolu), v zmysle platného uznesenia VV SFZ, uhradí FK za kaţdú opakovanú kontrolu 

infraštruktúrnych kritérií štadiónu a hracej plochy s UT poplatok 150 €.   
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7.2 Delegované osoby 

a) V republikových súťaţiach muţov riadených SFZ a ÚLK (Fortuna liga a SuP), náklady na 

delegované osoby (ďalej len DO) znáša a hradí SFZ (v II. lige od jarnej časti súťaţného ročníka 

2017/2018). 
 

b) V ostatných súťaţiach riadených SFZ sú odmeny DO účtované na ťarchu domáceho FK, 

prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry vystavenej SFZ. 
 

c) V pohárovom stretnutí muţov - SC, od 1. kola, po semifinále, sú náklady na odmeny všetkých DO 

účtované na ťarchu domáceho FK, prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry vystavenej SFZ. 
 

d) Náklady na odmeny všetkých DO vo finále SC znáša a hradí SFZ. 
 

e) V prípade konania SuP, náklady na odmeny všetkých DO znáša a hradí SFZ. 
 

f) Vyplácanie odmien a ostatných náhrad DO v hotovosti nie je povolené.  

 

Tabuľka A - Sadzobník odmien DO v republikových súťaţiach muţov 

 
Modrá farba v tabuľke označuje náklady SFZ 

Sivá farba v tabuľke označuje náklady klubu 

 

a) Odmeny DO uvedených v tabuľke A obsahujú finančné ohodnotenie za výkon príslušnej funkcie 

DO a ostatné paušálne náhrady (ďalej ostatné náhrady). Uvedené finančné ohodnotenie je konečné 

a zahŕňa povinné odvody DO, ktoré vykonávajú svoju funkciu na základe dohody o pracovnej 

činnosti, ako aj povinné odvody zamestnávateľa (superhrubá mzda, ďalej len SHM). V prípade 

DO, ktoré vykonávajú svoju funkciu ako SZČO, sú odmeny a ostatné náhrady uvedené v tabuľke 

A konečné, včítane DPH (ak je DO platiteľom). 

b) Odmeny a ostatné náhrady za výkon činnosti vo futbalových stretnutiach, budú DO vyplácané SFZ 

na ich účet, na základe predloţenej faktúry alebo platnej dohody o pracovnej činnosti, uzatvorenej 

medzi DO a SFZ, vţdy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci,           
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v ktorom DO vykonávala svoju činnosť. 

c) Výška odmien a ostatných náhrad DO v pohárovej súťaţi SC a v stretnutí SuP je stanovená 

sadzbou v tabuľke A. V prvom  kole SC odmeny a ostatné náhrady vyplácajú DO príslušné RFZ. 

Počnúc 2. kolom SC, odmeny a ostatné náhrady vypláca DO SFZ. V stretnutí SuP odmeny 

a ostatné náhrady vypláca DO SFZ.  

d) V prípade neodohrania stretnutia z dôvodu nepripravenosti ihriska, z dôvodu zásahu vyššej moci 

pred stretnutím, má DO nárok na vyplatenie náhrady cestovného a stravného, v zmysle zákonných 

opatrení. Náklady na tieto náhrady znáša organizátor stretnutia.   

e) Náklady na odmeny a ostatné náhrady DO v republikových súťaţiach muţov - Fortuna liga, II. 

liga, osemfinále, štvrťfinále a semifinále SC, budú FK generované do mesačnej zbernej faktúry 

v ISSF - typ všeobecná faktúra, za kaţdé domáce stretnutie.   

f) Odmeny a ostatné náhrady DO budú generované len v prípade, ţe je v čase generovania 

mesačnej zbernej faktúry uzatvorený elektronický zápis o stretnutí a všetky DO stretnutia sú na 

základe zmluvy evidovanej v ISSF v zmluvnom vzťahu s príslušným zväzom, ktorý DO                  

v príslušnej súťaţi vypláca. Spôsob úhrady všeobecnej mesačnej faktúry – viď čl. 29. 

 

Tabuľka B - Náklady FK na DO v republikových súťaţiach ţien a junioriek 
 

 

Odmeny DO pre súťažný ročník 2017/2018 

Ženy: Riadi SFZ 
(odmena + cestovné + stravné + ošatné)      

 R R AR1 AR2 DZ  

 

odmena do 5 h/1 
stretnutie 

odmena 
nad 5 h 

odmena 1 
stretnutie odmena 1 stretnutie odmena  

I. liga ženy 29  24 24   

I. liga juniorky 26  24 24   

II. liga ženy BA 20 16 16    

II. liga ženy Západ 26 23 23    

II. liga ženy Stred 26 23 23    

II. liga ženy Východ 26 23 23    

SlP 25 (BFZ 17)  

24 (BFZ 
14) 24 (BFZ 14)  

dohoda 
RFZ 

Finále SlP ženy 51  46 46 46  

Baráž II. liga o postup do     
I. ligy ženy 25  24 24   

Majstrovstvá SR žiačok 27  20 20   

Halové Majstrovstvá SR 
žiačky 25 40     

Finálový turnaj regiónov 
WU13 22  17 17   

Finálový turnaj regiónov 
WU15 22  19 19   
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Ostatné súťaže žien 19 19 19 10   

Ženy SFZ - podrobný rozpis       

I. liga ženy  odmena 

náhrady 
spolu 

cestovné / stravné / 
ošatné spolu  

 R 12 17 8+4+5 29  

 AR1 7 17 8+4+5 24  

 AR2 7 17 8+4+5 24  

I. liga juniorky  odmena náhrady 

cestovné / stravné / 
ošatné spolu  

 R 9 17 8+4+5 26  

 AR1 7 17 8+4+5 24  

 AR2 7 17 8+4+5 24  

II. liga ženy  odmena náhrady 

cestovné/stravné/ 
ošatné spolu  

 R 10 16(BFZ 10)  

26(BFZ 
20) 

dohoda 
RFZ 

 AR1 7 16(BFZ 9)  

23(BFZ 
16) 

dohoda 
RFZ 

 AR2 7 16(BFZ 9)  

23(BFZ 
16) 

dohoda 
RFZ 

SlP ženy  odmena náhrady 

cestovné / stravné / 
ošatné spolu  

 R 8 17 (BFZ 9)  

25(BFZ 
17)  

 AR1 7 17 (BFZ 7)  

24(BFZ 
14)  

 AR2 7 17 (BFZ 7)  

24(BFZ 
14)  

Finále SlP ženy  odmena náhrady 

cestovné / stravné / 
ošatné spolu  

 R 12 39 30+4+5 51  

 AR1 7 39 30+4+5 46  

 AR2 7 39 30+4+5 46  

 DZ 7 39 30+4+5 46  

Baráž II. liga o postup do I. 
ligy ženy  odmena náhrady 

cestovné / stravné / 
ošatné spolu  

 R 8 17 8+4+5 25  

 AR1 7 17 8+4+5 24  
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 AR2 7 17 8+4+5 24  

Majstrovstvá SR žiačky  odmena náhrady 

cestovné / stravné / 
ošatné spolu  

 R 12 15 6+4+5 27  

 AR1 7 15 6+4+5 22  

 AR2 7 15 6+4+5 22  

Halové Majstrovstvá SR 
žiačky  odmena náhrady 

cestovné / stravné / 
ošatné spolu  

 R      

 AR1      

 AR2      

Finálový turnaj regiónov 
WU13  odmena náhrady 

cestovné / stravné / 
ošatné spolu  

 R 12 10  22  

 AR1 7 10  17  

 AR2 7 10  17  

Finálový turnaj regiónov 
WU15  odmena náhrady 

cestovné / stravné / 
ošatné spolu  

 R 10 12  22  

 AR1 7 12  19  

 AR2 7 12  19  

Ostatné súťaže žien  odmena náhrady 

cestovné / stravné / 
ošatné spolu  

 R      

 AR1      

 AR2      

Ženy: Riadia RFZ 
(odmena + cestovné + stravné + ošatné)      

 R AR1 AR2    

Regionálna liga žiačky BA 11 7 7    

Regionálna liga žiačky 
Západ 19 17 17    

Regionálna liga žiačky Stred 19 17 17    

Regionálna liga žiačky 
Východ 19 17 17    

Ženy RFZ - podrobný rozpis       
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Regionálna liga žiačky  odmena náhrady 

cestovné/stravné/ 
ošatné spolu  

 R 4 15(BFZ 7)  

19(BFZ 
11) 

dohoda 
RFZ 

 AR1 2 15(BFZ 5)  

17(BFZ 
7) 

dohoda 
RFZ 

 AR2 2 15(BFZ 5)  

17(BFZ 
7) 

dohoda 
RFZ 

 

g) Odmeny DO v republikových súťaţiach ţien a junioriek, uvedených v tabuľke B, obsahujú 

finančné ohodnotenie za výkon príslušnej funkcie DO a ostatné náhrady. Uvedené finančné 

ohodnotenie je konečné a zahŕňa aj povinné odvody DO a odvody zamestnávateľa, ktoré 

vykonávajú svoju funkciu na základe dohody o pracovnej činnosti (SHM) alebo celkovú sumu 

odmeny a ostatných náhrad ak DO vykonávajú svoju funkciu ako SZČO. Za súťaţné stretnutia, 

ktoré sa odohrajú v inom termíne, ako bol stanovený v schválenej termínovej listine, odohrajú sa 

počas pracovného týţdňa (pondelok - piatok) a zároveň nespĺňajú podmienky RS, článok 17, body 

c) a e), prináleţí DO 100%-ný príplatok k odmene uvedenej v tabuľke B. 

h) Odmeny a ostatné náhrady za výkon činnosti vo futbalových stretnutiach, budú DO vyplácané SFZ 

na ich účet, na základe predloţenej faktúry alebo platnej dohody o pracovnej činnosti, uzatvorenej 

medzi DO a SFZ, vţdy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci,          

v ktorom vykonávala činnosť DO. 

i) Odmeny a ostatné náhrady DO v republikových súťaţiach ţien a junioriek sú konečné a budú FK 

generované do mesačnej zbernej faktúry, podľa tabuľky B v ISSF - typ všeobecná faktúra, včítane 

povinných odvodov DO (uvedených v odseku g), ktoré vykonávajú svoju funkciu na základe 

dohody o pracovnej činnosti, alebo sumy uvedené v tabuľke B, ktoré predstavujú celkovú sumu 

odmeny a ostatných náhrad ak DO vykonávajú svoju funkciu ako SZČO. 

j) Odmeny a ostatné náhrady DO budú generované len v prípade, ţe je v čase generovania 

mesačnej zbernej faktúry uzatvorený elektronický zápis o stretnutí a všetky DO stretnutia sú na 

základe zmluvy evidovanej v ISSF v zmluvnom vzťahu s príslušným zväzom, ktorý DO                 

v príslušnej súťaţi vypláca. 

k) Náklady na DO vo finále SlP ţien znáša a hradí SFZ.  

Spôsob úhrady všeobecnej mesačnej faktúry – viď čl. 29. 
 

Tabuľka C - Odmeny DO v republikových súťaţiach mládeţe 
 

 

Odmeny DO pre súťažný ročník 2017/2018 

Mládež: Riadi SFZ 
(odmena + cestovné + stravné + ošatné)      

 R R AR1 AR2 DZ  

 

odmena do 5 
h/1 stretnutie 

odmena 
nad 5 h 

odmena 1 
stretnutie 

odmena 1 
stretnutie odmena  

I. liga starší dorast U19 (I. LSD) 40  32 32 32  

I. liga mladší dorast U17, 16          
(I. LMD) 33  29 29   

I. liga starší žiaci U15, 14 (I. LSŽ) 27  22 22   

I. liga mladší žiaci U13, 12 (I. LMŽ) 24      
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Baráž / kvalifikačné stretnutie       
o postup do I. LSD 37  29 29 30  

Finále Halovej sezóny mládeže 25 40     

Finále McDonald's Cupu 25 40     

Superfinále Coca Cola Cupu 25 40     

Finále Školský pohár SFZ 25 40     

Finále turnaja o Majstra SR starší 
žiaci 27  22 22   

Česko - Slovenský pohár dorastu 
U19/17 40  32 32   

Finále Mini Champions Ligy SFZ 25 40     

Regionálne turnaje U14, 15 22  19 19   

Ostatné súťaže mládeže 20 30 13 13   

Mládež SFZ - podrobný rozpis       

I. LSD U19  odmena náhrady 

cestovné/ 
stravné / 
ošatné spolu  

 R 18 22 11+4+7 40  

 AR1 10 22 11+4+7 32  

 AR2 10 22 11+4+7 32  

 DZ 10 22 11+4+7 32  

I. LMD U17, 16  odmena náhrady 

cestovné/ 
stravné / 
ošatné spolu  

 R 13 20 11+4+5 33  

 AR1 9 20 11+4+5 29  

 AR2 9 20 11+4+5 29  

I. LSŽ U15, 14  odmena náhrady 

cestovné/ 
stravné / 
ošatné spolu  

 R 12 15 6+4+5 27  

 AR1 7 15 6+4+5 22  

 AR2 7 15 6+4+5 22  

I. LMŽ U13, 12  odmena náhrady 

cestovné  
stravné / 
ošatné spolu  

 R 9 15 6+4+5 24  

 AR1      
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 AR2      

Baráž / kvalifikačné stretnutie       
o postup do I. LSD  odmena náhrady 

cestovné / 
stravné / 
ošatné spolu  

 R 17 20 11+4+5 37  

 AR1 9 20 11+4+5 29  

 AR2 9 20 11+4+5 29  

 DZ 10 20 11+4+5 30  

Finále Halovej sezóny mládeže  odmena náhrady 

cestovné/ 
stravné / 
ošatné spolu  

 R      

 AR1      

 AR2      

Finále McDonald's Cupu  odmena náhrady 

cestovné/ 
stravné / 
ošatné spolu  

 R      

 AR1      

 AR2      

Superfinále Coca Cola Cupu  odmena náhrady 

cestovné/ 
stravné / 
ošatné spolu  

 R      

 AR1      

 AR2      

Finále Školský pohár SFZ  odmena náhrady 

cestovné/ 
stravné / 
ošatné spolu  

 R      

 AR1      

 AR2      

Finále turnaja o Majstra SR     
starší žiaci  odmena náhrady 

cestovné/ 
stravné / 
ošatné spolu  

 R 12 15 6+4+5 27  

 AR1 7 15 6+4+5 22  

 AR2 7 15 6+4+5 22  
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Česko - Slovenský pohár dorastu 
U19, 17  odmena náhrady 

cestovné/ 
stravné / 
ošatné spolu  

 R 16 24 13+4+7 40  

 AR1 8 24 13+4+7 32  

 AR2 8 24 13+4+7 32  

Finále Mini Champions Ligy SFZ  odmena náhrady 

cestovné/ 
stravné / 
ošatné spolu  

 R      

 AR1      

 AR2      

Regionálne turnaje U14, 15  odmena náhrady 

cestovné/ 
stravné / 
ošatné spolu  

 R 10 12  22  

 AR1 7 12  19  

 AR2 7 12  19  

Ostatné súťaže mládeže  odmena náhrady 

cestovné/ 
stravné / 
ošatné spolu  

 R      

 AR1      

 AR2      

 Pozn.: V prípade prítomnosti štvrtého–náhradného rozhodcu, je odmeňovanie rovnaké ako pri AR2 
 

l) Odmeny DO v republikových súťaţiach mládeţe, uvedených v tabuľke C, obsahujú finančné 

ohodnotenie za výkon príslušnej funkcie DO a  ostatné náhrady.  Uvedené finančné ohodnotenie je 

konečné a zahŕňa aj povinné odvody DO a odvody zamestnávateľa, ktoré vykonávajú svoju 

funkciu na základe dohody o pracovnej činnosti (SHM) alebo celkovú sumu odmeny a ostatných 

náhrad ak DO vykonávajú svoju funkciu ako SZČO. Za súťaţné stretnutia, ktoré sa odohrajú v 

inom termíne, ako bol stanovený v schválenej termínovej listine, odohrajú sa počas pracovného 

týţdňa (pondelok - piatok) a zároveň nespĺňajú podmienky RS, článok 17, bod c) a e),  prináleţí 

DO 100% - ný príplatok k odmene uvedenej v tabuľke C. 

m) Odmeny a ostatné náhrady za výkon činnosti vo futbalových stretnutiach, budú vyplácané 

v základných častiach dlhodobých súťaţí príslušnými RFZ, v nadstavbových častiach dlhodobých 

súťaţí SFZ na účet DO, na základe predloţenej faktúry alebo platnej dohody o pracovnej činnosti, 

uzatvorenej medzi DO a SFZ, vţdy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom vykonávala činnosť DO. 

n) Odmeny a ostatné náhrady DO v republikových súťaţiach mládeţe budú FK generované do 

mesačnej zbernej faktúry v ISSF - typ všeobecná faktúra, včítane povinných odvodov DO, ktoré 

vykonávajú svoju funkciu na základe dohody o pracovnej činnosti.  

o) Odmeny a ostatné náhrady DO budú generované len v prípade, ţe je v čase generovania 



21 

mesačnej zbernej faktúry uzatvorený elektronický zápis o stretnutí a všetky DO stretnutia sú na 

základe zmluvy evidovanej v ISSF v zmluvnom vzťahu s príslušným zväzom, ktorý DO                 

v príslušnej súťaţi vypláca. Spôsob úhrady všeobecnej mesačnej faktúry – viď čl. 29. 
 

Tabuľka D - UEFA stretnutia 
 

 
 

p) Odmeny  DO v stretnutiach  UEFA,  uvedených  v  tabuľke D, obsahujú finančné ohodnotenie za 

výkon príslušnej funkcie DO. Uvedené finančné ohodnotenie je konečné a zahŕňa aj povinné 

odvody DO a odvody zamestnávateľa, ktoré vykonávajú svoju funkciu na základe dohody 

o pracovnej činnosti (SHM), alebo celkovú sumu odmeny a ostatných náhrad ak DO vykonávajú 

svoju funkciu ako SZČO. 

q) Odmeny za  výkon činnosti  vo futbalových  stretnutiach,  budú DO vyplácané SFZ na ich účet, na 

základe predloţenej faktúry alebo platnej dohody o pracovnej činnosti, uzatvorenej medzi DO 

a SFZ vţdy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

vykonávala činnosť DO. 
 

Tabuľka E - Oficiálne prípravné stretnutia reprezentačných výberov SR 
 

 Reprezentácia 

SR – oficiálne 

priateľské 

stretnutia 

  Priateľské 

stretnutia 

reprezentá-

cie SR s FK 

  

 R AR NR R AR NR 

 odmena odmena odmena odmena odmena odmena 

 € € € € € € 

Reprezentácia SR  

muţi A, U21, U20 

200 200 200 50 50 50 

Reprezentácia SR 

ţeny A 

60 40 35 25 25 25 

Reprezentácia SR 

U15–U19, WU15-19 

35 35 35 15 15 15 

 

r) Odmeny DO v oficiálnych prípravných stretnutiach reprezentačných výberov SR a prípravných 

stretnutiach reprezentačných výberov SR s FK, uvedených v tabuľke E, obsahujú finančné 

ohodnotenie za výkon príslušnej funkcie DO. Uvedené finančné ohodnotenie je konečné a zahŕňa 

aj povinné odvody DO a odvody zamestnávateľa, ktoré vykonávajú svoju funkciu na základe 

dohody o pracovnej činnosti (SHM) alebo celkovú sumu odmeny a ostatných náhrad ak DO 

vykonávajú svoju funkciu ako SZČO.  

s) Odmeny za výkon činnosti vo futbalových stretnutiach budú DO vyplácané SFZ na ich účet, na 
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základe predloţenej faktúry alebo platnej dohody o pracovnej činnosti, uzatvorenej medzi DO 

a SFZ, vţdy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

vykonávala činnosť DO. 

t) Okrem uvedených odmien majú DO v stretnutiach uvedených v ods. r) nárok na: 
 

● stravné 

V príslušnej výške, v súlade s opatreniami MPSVR SR pre časové pásmo od 5 do 12 hod.; 
 

● cestovné 

Vo výške cestovného hromadnou dopravou (vlak, autobus). Pri vyúčtovaní cestovného je potrebné 

predloţiť FK, prípadne SFZ, cestovný doklad (cestovné lístky, miestenky atď.). Pri pouţití 

motorového vozidla, bude DO vyplatené cestovné vo výške cestovného hromadnou dopravou 

(vlak, autobus) podľa platného cenníka príslušného prepravcu (ŢSR, SAD), bez predloţenia 

cestovného dokladu. 
 

7.3 Vstupné na futbalové stretnutia 

a) Výšku vstupného na súťaţné stretnutia si stanovuje a vstupenky zabezpečuje organizujúci FK. 

V stretnutiach SC a II. ligy je povinný z celkovej kapacity štadiónu vyčleniť 5% pre hosťujúci FK. 

Tento je v prípade záujmu o zakúpenie vstupeniek povinný v dostatočnom časovom predstihu 

zaslať organizujúcemu FK záväznú písomnú objednávku s uvedením poţadovaného počtu 

vstupeniek na stretnutie.  

b) Ak FK, ktorý si vstupenky objednal, obdrţaný počet vstupeniek nepredá, je povinný nepredané 

vstupenky najneskôr v deň stretnutia (alebo podľa dohody klubov) vrátiť, resp. doručiť 

organizujúcemu FK, aj s úhradou za predané vstupenky. Ak tak neurobí, bude povinný 

organizujúcemu FK uhradiť plnú finančnú náhradu za všetky obdrţané aj nepredané vstupenky.  

c) Vstupenky do sektoru hostí bude predávať len hosťujúci FK, ktorý zistením totoţnosti kupujúceho 

pri predaji vstupenky zabezpečí evidenciu predaných vstupeniek, ktorá môţe byť nápomocná pri 

identifikácii osôb, porušujúcich návštevný poriadok príslušného štadiónu. 
 

7.4 Štartovné a poplatok za hudobnú produkciu SOZA 

a) Pre súťaţný ročník 2017/2018 sa stanovuje nenávratné štartovné, ktoré musí byť klubmi uhradené 

do termínu splatnosti uvedeného na faktúre bankovým prevodom na účet SFZ, ktorý je vedený 

v SLSP, a. s., č. ú. IBAN:  SK51 0900 0000 0050 1701 9990, SWIFT: GIBASKBX. Variabilný 

symbol je číslo faktúry. Výška štartovného pre II. ligu: 

 

2 000 € 
 

b) Poplatok za hudobnú produkciu SOZA uhradí klub bankovým prevodom na účet SFZ vedenom 

v SLSP, a.s., č. ú. IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990, SWIFT: GIBASKBX. Variabilný 

symbol je číslo faktúry. Výška poplatku pre II. ligu: 
 

332 € 

 

7.5 Finančná zábezpeka podmieňujúca registráciu profesionálnej zmluvy hráča                       

a) Klub, ktorý je účastníkom Fortuna ligy (I. liga) a II. ligy, môţe uzatvoriť s profesionálom  zmluvu, 

len ak má na účte SFZ zloţenú zábezpeku. Výška zábezpeky je stanovená v zmysle Registračného 

a prestupového poriadku SFZ (RaPP) nasledovne:  
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Úroveň súťaţe Suma zábezpeky 

FORTUNA liga 30 000 € 

II. liga 10 000 € 

 

b) Tieto finančné prostriedky sú uloţené na účte, vedenom SFZ, a to aţ do doby, kedy skončí platnosť 

poslednej zmluvy klubu s profesionálom, resp. po poţiadavke klubu o jej vrátenie (čl. 24/9 RaPP). 

c) Úhradu finančných prostriedkov podľa bodov 7.4 a) a b) sú FK povinné dokladovať SFZ do dňa 

stanoveného riadiacim orgánom súťaţe. V prípade, ţe FK uvedené čiastky neuhradí, nemôţe byť 

zaradený do súťaţe, resp. nebude môcť poţiadať o registráciu nových profesionálnych zmlúv 

hráčov, pričom však zmluvy registrované v predchádzajúcom období sú platné, aţ do dňa 

ukončenia ich účinnosti, uvedeného  v zmluve. 
 

7.6.Poškodenie majetku alebo zariadenia štadiónu 

Pri poškodení majetku alebo zariadenia štadiónu domáceho klubu fanúšikmi hostí, resp. pri poškodení 

majetku alebo zariadenia štadiónu, ktorý bol prenajatý na organizovanie iného podujatia (napr. finále 

SC), musí domáci FK (vlastník štadiónu) k vyhotoveniu dôkazov, potrebných k vyčísleniu vzniknutej 

škody, prizvať aj zástupcov FK, ktorého fanúšikovia škodu spôsobili (v prípade finále SC aj zástupcov 

SFZ). 
 

7.7 Fakturácia 

a) Za daňový doklad sa povaţuje aj elektronická faktúra, ktorú SFZ zašle na e-mailovú adresu klubu, 

uvedenú v ISSF. Kluby sú povinné uhrádzať poplatky a pokuty (zverejnené v ÚS a ISSF) aţ na 

základe vystavenej mesačnej zbernej faktúry v ISSF (typ všeobecná faktúra, v zmysle príslušného 

článku RS. 

b) Faktúry za vystavenie registračného preukazu (ďalej len RP) obdrţia kluby pri fyzickom prevzatí 

vyţiadaného počtu RP od doručovateľskej spoločnosti. Za dobierku RP zaplatia FK kuriérovi 

sumu, uvedenú na faktúre, na mieste v hotovosti pri prevzatí kariet. Faktúry za RP FK neplatia 

bankovým prevodom. 
c) SFZ si vyhradzuje právo počas súťaţného ročníka generovať prostredníctvom ISSF aj iné typy 

faktúr, o ktorých je povinný informovať FK v dostatočnom predstihu. 
 

7.8 Oznamovacia povinnosť 

a) FK je povinný bezodkladne informovať legislatívno-právne oddelenie SFZ (ďalej len LPO) a 

ekonomický úsek SFZ (ďalej len EÚ) o kaţdom upovedomení o začatí exekúcie. 

b) FK je povinný bezodkladne informovať LPO a EÚ o pokutách a poplatkoch, ktoré mu boli 

udelené disciplinárnou komisiou (ďalej len DK) alebo iným orgánom FIFA a UEFA. V prípade 

odvolania sa proti príslušnému rozhodnutiu FK rovnako informuje LPO. Doklad o úhrade takto 

udelenej pokuty zašle FK bezodkladne EÚ. V prípade, ak FK pokutu v riadne stanovenej lehote 

neuhradí, čoho dôsledkom môţe byť zníţenie finančných prostriedkov na asociačnom účte SFZ 

vedenom na FIFA a/alebo UEFA, je EÚ oprávnený kompenzovať záväzok FK voči akejkoľvek 

jeho pohľadávke voči SFZ a/alebo pohľadávke FK voči FIFA/UEFA a/alebo pokutu pripísať ako 

poloţku na mesačnú zbernú faktúru v ISSF (typ všeobecná faktúra). 

c) FK v plnej miere zodpovedajú za všetky údaje o FK a fakturačné údaje, uvedené FK v ISSF a sú 

povinné bezodkladne informovať Oddelenie riadenia súťaţí SFZ o kaţdej zmene. Člen SFZ, ktorý 

nebude postupovať v súlade so zákonom, predpismi a rozhodnutiami SFZ, môţe byt disciplinárne 

postihnutý za disciplinárne previnenie podľa DP (Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu 

alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena). 
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7.9 Prevádzka a správa informačného systému bezpečnosti na športových podujatiach (ďalej len 

IS BŠP) 

a) Nadobudnutím účinnosti zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, je 

SFZ ako správca informačného systému, povinný časť príjmov z pokút uloţených za vymedzené 

delikty sústreďovať na prevádzkovom účte. Na tento účel SFZ zriadil prevádzkový transparentný 

účet v SLSP. Číslo bankového účtu: SK19 0900 0000 0050 5246 9313, SWIFT: GIBASKBX. 

b) Kaţdý športový zväz je povinný 50% z uhradených pokút uloţených v disciplinárnom konaní za 

neslušnosti a výtrţnosti účastníkov podujatia (čl. 57 DP) a za porušenie povinnosti organizátora 

podujatia alebo člena usporiadateľskej sluţby pri organizovaní podujatia (čl. 58 DP) odvádzať na 

uvedený prevádzkový účet. 

c) Všetky RFZ a ObFZ sú povinné zasielať vyúčtovania podľa popisu a na tlačivách, uvedených na 

webovom sídle SFZ, do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí 3 kalendárnych mesiacov, 

počnúc mesiacom apríl 2014 (následne v mesiacoch júl, október, január, atď.) 

d) Všetky DK, orgány zväzov ako riadnych členov SFZ, sú povinné viesť kompletnú agendu uznesení 

DK (poplatky, pokuty, disciplinárne opatrenia) priamo v ISSF. Pri zadávaní pokuty   v rámci 

uznesenia v ISSF, je tajomník komisie povinný predmetné pokuty označiť zaškrtnutím poloţky 

„Povinný odvod IS BŠP“. 

e) Člen SFZ, ktorý nebude postupovať v súlade so zákonom, predpismi a rozhodnutiami SFZ, môţe 

byť disciplinárne postihnutý za disciplinárne previnenie podľa DP (Porušenie povinnosti 

vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena). 
 

7.10. Členské príspevky fyzických a právnických osôb  

a) Členské príspevky fyzických (FO) a právnických osôb (PO) sa platia prostredníctvom mesačnej 

zbernej fakturácie a individuálnej fakturácie, generovanej v ISSF, podľa platného cenníka pre 

aktuálny súťaţný ročník. 

b) FO alebo PO, ktorá nemá uhradený členský príspevok, nie je oprávnená vykonávať 

akékoľvek činnosti v rámci SFZ. 

c) Ostatné informácie, súvisiace s členskými príspevkami FO a PO, ako aj spôsobom ich platenia, 

budú zverejnené v ÚS a ISSF správach v priebehu súťaţného ročníka.  
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TECHNICKÉ USTANOVENIA 

 

8. PREDPIS 

a) Hrá sa podľa platných PF, SP a tohto RS, ktorého výklad prináleţí ŠTK, komisii rozhodcov SFZ 

(ďalej len KR) a komisii delegátov SFZ (ďalej len KD). 

b) SFZ vydáva počas celého súťaţného obdobia ÚS, zverejňované v piatok na webstránke SFZ 

(www.futbalsfz.sk), prostredníctvom ktorých zabezpečuje operatívne riadenie a styk s FK. 

Skrátené ÚS sú zverejňované aj v denníku Šport (sobota). Záväznou pre všetky subjekty, uvádzané 

v ÚS, je ÚS na webstránke SFZ. 

 

9. PODMIENKY ZARADENIA FK DO SÚŤAŢE 

a) „Záväzná elektronická prihláška do súťaţe v stanovenom rozsahu a forme, a to pre nasledovné 

súťaţe: 

II. liga        - KDL 

SC, I. LS/M/D, I. LS/M/Ţ     - ŠTK 

FK I. L ţien, II. L ţeny, SlP ţeny, I. L juniorky  - ŠTK 

b) Presné podklady do adresára RS v predpísanom rozsahu (v rámci elektronickej prihlášky). 

c) Vyhlásenie o zabezpečení potrebného rozpočtu na súťaţný ročník 2017/2018 (na predpísanom 

tlačive) - kluby II. liga, I. a II. L ţeny. 

d) Podmienkou pre splnenie riadneho zaradenia druţstva muţov do republikových súťaţí je mať        

v dlhodobých súťaţiach mládeţe, evidovaných v ISSF, zaradených minimálne 5 druţstiev. 

*od súťaţného ročníka 2018/2019 bude podmienkou zaradenia druţstva FK do II. ligy muţov splnenie 

podmienok licenčného systému. 

 

10. ŠTART HRÁČOV 

a) Hráč má právo nastúpiť na stretnutie, ak vlastní RP, spĺňajúci náleţitosti príslušných článkov SP a 

RaPP SFZ. Hráč je súčasne povinný dodrţiavať ustanovenia všetkých predpisov SFZ, ktorými je 

podmienené jeho pôsobenie v súťaţiach riadených SFZ. Bez platného RP môţe hráč nastúpiť na 

stretnutie len v zmysle znenia čl. 43/3-5 SP. V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia RP, sú R, 

klub a hráč povinní postupovať podľa ustanovení článku 43/6 SP. 

b) V súťaţi muţov štartujú hráči, ktorí patria do vekovej kategórie dospelých a hráči vekovej kategórie 

dorastu, ktorí spĺňajú podmienky štartu podľa príslušného článku SP. 

c) V kategórii dorastu štartujú hráči:   narodení 1. 1. 1999 a mladší 

   starší dorast    narodení 1. 1. 1999 a mladší (U19) 

   mladší dorast    narodení 1. 1. 2001 a mladší (U17) 

        narodení 1. 1. 2002 a mladší (U16) 

  V kategórii ţiakov štartujú hráči:  narodení 1. 1. 2003 a mladší 

   starší ţiaci (A)    narodení 1. 1. 2003 a mladší (U15) 

   starší ţiaci (B)    narodení 1. 1. 2004 a mladší (U14) 

   mladší ţiaci (A)   narodení 1. 1. 2005 a mladší (U13) 

   mladší ţiaci (B)   narodení 1. 1. 2006 a mladší (U12) 

d) Okrem svojej vekovej kategórie môţe vo vyššej vekovej kategórii štartovať: v kategórii dorast 

ţiak, ktorý dovŕši ku dňu štartu v druţstve 14. rok veku, v kategórii dospelých dorastenec, ktorý 

dovŕši ku dňu štartu v druţstve dospelých 16. rok veku, po splnení príslušného ustanovenia SP a po 

predloţení poţadovaných dokumentov na kontrolu R stretnutia pred jeho začiatkom. Dorastenec, 

ktorý dovŕšil 18. rok veku, ku štartu v kategórii dospelých uţ nepotrebuje súhlas rodiča (zákonného 
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zástupcu) a telovýchovného lekára. 

e) Za druţstvo mladšieho dorastu  môţe po splnení príslušného ustanovenia SP v stretnutí nastúpiť 

neobmedzený počet hráčov vekovej kategórie starší ţiaci. FK sú povinné vyţiadať si písomný 

súhlas rodičov (zákonného zástupcu) a súhlas príslušného telovýchovného lekára, ktoré musia byť 

pred stretnutím predloţené na kontrolu R. Zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej 

vekovej kategórii nesie výhradne klub a tréner príslušného druţstva. 

f) Pred kaţdým súťaţným stretnutím v mládeţníckych vekových kategóriách sa nariaďuje vykonať 

povinnú konfrontáciu hráčov (v časoch stanovených SP). Vzhľadom k tomu sú hráči povinní mať 

pri sebe plastový RP, aj preukaz poistenca. 

V prípade, ţe hráč oprávnený štartovať v kategórii ţiaci, chce štartovať v kategórii dorast a hráč 

oprávnený štartovať v kategórii dorast chce štartovať v kategórii dospelých, je povinný mať pred 

svojím prvým štartom v kategórii dorastu alebo dospelých platný doklad telovýchovného lekára      

s výslovným uvedením jeho súhlasu k štartu hráča v kategórii dorastu alebo dospelých a taktieţ 

súhlas rodičov, resp. zákonných zástupcov, ktoré musia byť pred stretnutím predloţené R. Doklad 

je platný 12 mesiacov od jeho vystavenia. Klub je zároveň povinný predloţiť tieto súhlasy 

riadiacemu orgánu súťaţe, ak ho riadiaci orgán súťaţe na to vyzve. Tréner druţstva nesmie 

nominovať hráča na stretnutie v prípade uvedenom v odseku d), ak tieto súhlasy nemá pred 

stretnutím k dispozícii, inak sa vystavuje disciplinárnym postihom. 

g) V súlade so SP, môţu v majstrovských a pohárových stretnutiach, súťaţiach organizovaných                

v podmienkach SFZ, štartovať najviac piati hráči s cudzou štátnou príslušnosťou (v zápise             

o stretnutí môţe byť uvedených maximálne 5 hráčov s cudzou štátnou príslušnosťou). Do 

uvedeného počtu 5 hráčov sa však nezapočítavajú hráči so štátnou príslušnosťou k štátu, ktorý je 

riadnym členom Európskej únie. Registrácia týchto hráčov matrikou SFZ môţe byť vykonaná 

výhradne na základe predloţeného príslušného formuláru FIFA, v ktorom národný futbalový zväz 

uvoľňuje hráča pre futbalovú činnosť v SR. O vyţiadanie môţe poţiadať hráč výhradne 

prostredníctvom klubu (riadneho člena SFZ) v zmysle príslušných ustanovení prestupových 

poriadkov SFZ a „Pravidiel FIFA pre štatút a prestupy hráčov“. 

h) Hráč môţe nastúpiť v jednom hracom dni príslušného kola danej súťaţe len v jednom súťaţnom 

stretnutí. Avšak v prípade, ţe hráč uvedený v zápise o stretnutí druţstva klubu do stretnutia 

nenastúpi a neobdrţí počas stretnutia ako hráč pripravený na striedanie osobný trest, môţe na 

ďalšie stretnutie, ktoré sa hrá po ukončení stretnutia, nastúpiť za predpokladu, ţe je za takéto 

druţstvo oprávnený nastúpiť (viď RaPP a SP). Ak má hráč právo štartovať vo viacerých 

druţstvách klubu, v prípade zastavenia činnosti, zaratúva sa mu plynutie trestu v príslušnom 

hracom kole a kalendárnom dni vţdy v druţstve, kde mu bola činnosť zastavená. 

i) Na majstrovské stretnutia II. ligy nastupujú hráči so stabilne pridelenými číslami, v dresoch s dobre 

viditeľnými číslami, ktorých výška musí byť od 25 do 35 cm, umiestnenými v strede zadnej strany 

dresu. Čísla musia byť i na prednej strane trenírok a ich výška musí byť od 10 do 15 cm. Všetky 

pouţité čísla a písmená musia byť jasne čitateľné, jednofarebné, nesmú obsahovať ţiadnu reklamu 

alebo obrazový prvok a dresy nesmú byť označené iným logom (znakom), prípadne názvom FK, 

ako je uvedený pri jeho registrácii v ISSF. V záujme lepšej čitateľnosti môţu byť lemované alebo 

tieňovo ohraničené. 

Tieto ustanovenia sú záväzné pre FK II. ligy. Pre FK ostatných republikových súťaţí platí zásada, 

ţe na majstrovské stretnutia nastupujú hráči s dobre viditeľnými číslami. Všeobecne platnou 

zásadou pre všetky FK je, ţe hosťujúci FK musí rešpektovať farby dresov domáceho FK a na 

stretnutie si musí priniesť odlišnú (kontrastnú) farbu dresov, v porovnaní s tou, ktorá je uvedená  

adresári klubov tohto RS ako hlavná farba dresov domáceho FK. Brankár musí mať dres farby 

jasne sa odlišujúcej od farby dresov hráčov oboch druţstiev a rozhodcov. 

j) Počas stretnutia sa môţu z kaţdého druţstva rozcvičovať súčasne maximálne traja náhradníci, 
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v priestore za chrbtom AR1 a ak to priestorovo nie je moţné, tak v miestach za vlastnou bránkou, 

za reklamnými panelmi, resp. za vyznačenou bezpečnostnou zónou za bránkou. Pri rozcvičovaní 

musia byť farebne odlíšení od hráčov na hracej ploche (dresom alebo vestou inej farby, ako sú 

farby dresov hrajúcich druţstiev) a túto podmienku musia spĺňať aj osoby zúčastnené na 

rozcvičovaní (napr. kondičný tréner, fyzioterapeut a pod.). 

k) R neumoţní štart hráčovi, ktorý má na sebe, resp. na tele predmety (prstene, prívesky, náušnice 

a pod.) ohrozujúce zdravie a sú nebezpečné pre ostatných hráčov alebo pre neho samotného 

(okuliare posúdi R v zmysle výkladu PF). 

l) V majstrovských a pohárových stretnutiach môţu druţstvá striedať nasledovné počty hráčov:  

3 hráčov  II. liga, SC, SuP a I. LSD (U19) 

  4 hráčov  I. LMD A/B (U17 a U16) 

  5 hráčov  súťaţe starších ţiakov, I. liga ţeny, SlP ţeny 

  6 hráčov  vo všetkých prípravných stretnutiach 

  7 hráčok  II. liga ţeny, I. liga juniorky 

Ostatné ustanovenia pri striedaní hráčov, ako i porušenia týchto ustanovení sa riadia príslušnými 

ustanoveniami SP. V súťaţiach mladších ţiakov a prípraviek je povolené neobmedzené striedanie. 

m) Striedanie hráčov je potrebné vykonávať pomocou dobre viditeľných obojstranne označených 

číselných elektronických, resp. mechanických tabúľ, ktoré je povinný pre obe druţstvá zabezpečiť 

organizujúci FK. Druţstvo môţe striedať len hráčov, ktorí boli v zápise o stretnutí uţ pred 

stretnutím uvedení ako náhradníci. RP všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí musia byť 

predloţené do kabíny rozhodcov ku kontrole najneskôr 45 min. pred stretnutím. Maximálny počet 

náhradníkov uvedených v zápise o stretnutí, je 7. 

n) Pri stretnutiach II. ligy a SC (od 2. kola) pripraví domáci FK k hre 7 lôpt (6 rezervných), pri 

stretnutiach ostatných súťaţí 4 lopty (3 rezervné). Rezervné lopty budú v stretnutiach II. ligy a SC  

k dispozícii za postrannými čiarami (4) a za bránami (2). V ostatných súťaţiach budú za bránami 

(2) a pri stredovej zástavke (1). 

o) Organizujúci FK je povinný pri súťaţnom stretnutí II. ligy a SC (od 2. kola) zabezpečiť minimálne 

8 podávačov lôpt. Ich zoznam predloţí hlavný usporiadateľ (ďalej len HU) organizujúceho FK na 

porade pred stretnutím DS alebo DZ (odporúča sa i pre dorastenecké súťaţe). 

p) Organizujúci FK je pre vytvorenie elektronického zápisu o stretnutí v ISSF povinný zabezpečiť 

priamo v kabíne rozhodcov vhodnú techniku, s pripojením na internet a tlačiareň. 

 

11. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

a) FK je zodpovedný, ţe kaţdý jeho hráč má doklad o platnej lekárskej prehliadke, preukazujúci jeho 

spôsobilosť hrať futbal. Doklad musí byť potvrdený telovýchovným lekárom a FK je povinný ho 

predloţiť na vyzvanie riadiaceho orgánu súťaţe alebo manaţéra zdravotnej starostlivosti SFZ (čl. 

50 SP). Určený člen lekárskeho panelu SFZ (ďalej len LekP), ktorý sa preukáţe poverovacou 

listinou na tento úkon, podpísanou manaţérom zdravotnej starostlivosti SFZ, má podľa UEFA 

Medicine Matters (apríl 2015, No. 7) oprávnenie skontrolovať vykonanie vyšetrení hráča v rámci 

preventívnej lekárskej prehliadky (najmä výsledky záťaţových testov – ergometria, 

spiroergometria). Od 1.7.2012 je v rámci prevencie náhlej smrti, podľa UEFA Clarification Memo 

(No. 11), Sporting Criteria – Medical Care of players, súčasťou platnej lekárskej prehliadky 

u hráčov I. LSD a členov reprezentačných výberov všetkých vekových kategórií aj 

echokardiografické vyšetrenie srdca, ktoré má platnosť 3 roky, ak nie je odporúčané inak. Hráči 

I. LSD a členovia reprezentačných výberov predloţia doklad o tomto vyšetrení do 30. 9. 2017 

manaţérovi zdravotnej starostlivosti SFZ. 
b) Platnosť lekárskych prehliadok potvrdzuje nominovaním na stretnutie klubový alebo tímový ISSF 
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manaţér príslušného FK. 

c) Ochrana hráča - reprezentanta: 

Hráč, povolaný do reprezentácie, má zakázané štartovať 24 hodín po stretnutí ktoréhokoľvek 

reprezentačného výberu, v ktorom nastúpil. 

Hráč, ktorý je  zo zdravotných dôvodov  uznaný pri dostavení sa na zraz reprezentačného druţstva 

lekárom reprezentácie za nespôsobilého pre výkon športovej činnosti s uvedením diagnózy  

klubovým lekárom, nesmie v súlade s Pravidlami FIFA pre štatút a prestupy hráčov, kap. 10, čl. 

40, štartovať v ţiadnom stretnutí v období 5 dní odo dňa, v ktorom sa skončil reprezentačný zraz, 

pričom táto zásada platí výhradne v prípade, ak ide o stretnutie reprezentačného druţstva, uvedené 

v termínových listinách republikových súťaţí dospelých a mládeţe pre súťaţný ročník 2017/2018. 

Toto ustanovenie platí aj v prípade, ţe nespôsobilosť hráča bola spôsobená zranením, resp. 

chorobou v priebehu zrazu. Ak sa uskutočňuje reprezentačný zraz pre dve či viac stretnutí a hráč je 

vyradený z nominácie pred konaním prvého stretnutia, ochranná lehota 5 dní začína plynúť v deň 

po odohraní prvého z týchto stretnutí. Ak nespôsobilosť hráča vznikne do konania druhého či 

v poradí ďalšieho stretnutia, začne ochranná lehota plynúť dňom odohrania stretnutia. Zranený 

alebo chorý hráč odchádza do svojho klubu s kompletnou lekárskou správou na predpísanom 

tlačive, obsahujúcou popis priebehu ochorenia, resp. zranenia, druh liečby a aj zoznam a mnoţstvo 

podávaných liečiv, vrátane popisu spôsobu podania (perorálne, vnútroţilne, vnútrosvalovo). 

Lekárska správa je v slovenskom alebo anglickom jazyku (prípadne inom – nemeckom, ruskom, 

španielskom, talianskom) – podľa klubovej príslušnosti hráča a  je potvrdená podpisom 

zodpovedného reprezentačného lekára, aj s pečiatkou s  príslušným kódom poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti a kódovým označením odbornosti. 

Reprezentačný lekár podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia môţe rozhodnúť o rozsahu 

a povahe zranenia (choroby) aj tak, aby mohol navrhnúť skrátenie 5 denného zákazu hráčskej 

činnosti v klube, kde je hráč registrovaný. Na potvrdenie tejto skutočnosti vydáva doklad, ktorý je 

predmetom posúdenia moţnosti skrátenia ochrannej lehoty reprezentanta manaţérom zdravotnej 

starostlivosti SFZ a členmi LekP, ktorí sú na takéto úkony určení. Skrátenie ochrannej lehoty je 

posudzované na ţiadosť klubu, odoslanú manaţérovi zdravotnej starostlivosti SFZ aj ÚLK (na 

vedomie) a po predloţení dokumentácie o vývoji zranenia alebo ochorenia od klubového lekára. 

Hráč, ktorý obdrţí písomnú nomináciu na reprezentačný zraz, je povinný v prípade akéhokoľvek 

zdravotného problému, ktorý by bol prekáţkou jeho účasti na ňom, okamţite túto skutočnosť, 

prostredníctvom FK, písomne nahlásiť trénerovi a vedúcemu príslušného reprezentačného výberu. 

Súčasťou oznámenia musí byť aj lekárska správa klubového lekára (Zákon č. 564/2004 Z. z., 

novela platná od 1. 7. 2014). V prípade, ţe je na reprezentačný zraz dodatočne pozvaný hráč, 

uvedený v nominačnej listine ako náhradník, je vedúci príslušného reprezentačného druţstva 

povinný hráča vyzvať k účasti na reprezentačnom zraze telefonicky, SMS správou, resp. faxom, 

prostredníctvom FK, ktorého je hráč členom. 

d) Organizátor stretnutia je povinný v súťaţných stretnutiach zabezpečiť zdravotnú starostlivosť 

o všetkých účastníkov stretnutia. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje v zmysle znenia Smernice 

SFZ o zdravotníckom zabezpečení stretnutia. Lekár, zodpovedný za zdravotnícke zabezpečenie 

stretnutia, je povinný zúčastniť sa na predzápasovej porade. Jeho celé meno musí byť uvedené       

v prezenčnej listine z porady, kde sa povinne podpíše a v zápise o stretnutí, ktorý nepodpisuje. 

V prípade, ţe zo strany organizátora stretnutia, nie je na súťaţnom stretnutí RS zabezpečená 

zdravotnícka sluţba a ani hosťujúci FK (príp. zúčastnené FK) nemá/jú so sebou lekára, rozhodca 

stretnutie, aj napriek tejto skutočnosti začne, uvedenú skutočnosť uvedie do zápisu o stretnutí 

a organizátor stretnutia, bude odstúpený na doriešenie DK. 

e) Kaţdé zranenie hráča sú lekári všetkých FK (vrátane mládeţníckych) povinní zapísať do zápisu 

o stretnutí a evidovať v knihe úrazov. Do 14 dní po ukončení jesennej a jarnej časti súťaţného 

ročníka, zašlú vypísané dotazníky úrazov manaţérovi zdravotnej starostlivosti SFZ, na adresu sídla 
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SFZ. 

f) V prípade, ţe hráč uţíva niektorú z látok uvedených v Zozname humánnych liečivých prípravkov, 

obsahujúcich zakázané liečivá a metódy z hľadiska dopingového účinku, podľa zoznamu Svetovej 

antidopingovej organizácie (WADA), registrovaných v SR k 1. 1. 2015 z liečebných dôvodov, 

alebo sú mu látky podávané iným spôsobom podania, neţ je uvedené v zozname (napr. 

vnútroţilnou aplikáciou infúzie), vyţaduje sa lekárske potvrdenie, v zmysle znenia odseku 8 

Medzinárodného štandardu pre terapeutické výnimky (TUE), oznámení o uţití (Declaration of 

Use) a Metodického pokynu ADA SR   z roku 2016. Ţiadosť o udelenie TUE pred odoslaním na 

schválenie ADA SR potvrdzuje manaţér zdravotnej starostlivosti SFZ alebo ním určený zástupca. 

Udelenie TUE vydáva a verifikuje ADA SR. 

g) Vo všetkých stretnutiach súťaţí riadených SFZ, je lekár domáceho druţstva povinný poskytnúť 

ošetrenie zranenému/ým rozhodcovi/om stretnutia. 
 

Prehľad lekárov a pracovísk telovýchovného lekárstva (TL), pre vykonávanie lekárskych 

prehliadok vo FORTUNA lige, II. lige a všetkých republikových súťaţiach: 
 

Lekár    Pracovisko       Kontakt 
  

MUDr. Michal Augustín Ambulancia preventív. kardiológie a TL (Diagnostické 041 5110894 

centrum SFZ), FNsP Ţilina, V. Spanyola 43   0911 382734  

MUDr. Monika Bartošová Mickiewiczova 13, Bratislava     02 57290462 

MUDr. Róbert Dinka          02 57290462 

MUDr. Stanislav Baloga Sportmed East,. s.r.o., Ul. 17. novembra 1, Prešov  0902 901031 

MUDr. Ján Benda  Zdrav. stredisko VŠC Dukla, Hutná 3, B. Bystrica  048 4133975 

MUDr. Peter Horváth  Centrum preven. a šport. medicíny, Trieda SNP 1, Košice 055 6403869  

MUDr. Vladimír Hostýn VLAHO, s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava   0905 471660  

MUDr. Vladimír Kayser UN Bratislava - Staré Mesto a LFUK    02 57290462 

MUDr. Lucia Knappková Mickiewiczova 13, Bratislava     02 57290462 

MUDr. Štefan Kóňa  Nemocnica A. Wintera, Winterova 66, Piešťany  0907 722377 

MUDr. Pavel Malovič  Klinika TL UNB a LFUK     0905 306001 

Diagnostické centrum NTC Rybárska 29, Senec      0905 306001 

MUDr. Andrej Patka  ATL, Sládkovičova 7, Banská Bystrica   0908 516605 

Mgr. Ivana Penerová  AGEL Clinic, s.r.o., Jelačičova 8, Bratislava   0905 811436 

MUDr. Jozef Sabo  OTL, Nemocnica Košice-Šaca, Lúčna 57   0915 396153 

MUDr. Juraj Sýkora  Oddelenie funkčnej diagnostiky a TL    044 4282646 

    Gen. Miloša Vesela, Ruţomberok    0905 943478 

MUDr. Miroslav Sylvestr Centrum športovo-medicínskej diagnostiky   0949 491590 
    Med4Sport, Fit Factory, Nemčianska cesta 276, BB  sylvestr@sportdoktor.sk 
MUDr. Gabriel Valiska ATL, Nám. osloboditeľov 25, Michalovce   0905 467353 

 

Prehľad lekárov a pracovísk telovýchovného lekárstva (TL), pre vykonávanie lekárskych 

prehliadok v republikových súťaţiach, okrem FORTUNA ligy a II. ligy: 
 

G-MEDIC, s.r.o.  Ul. kap. Nálepku, Lučenec     0905 964555 

MUDr. Katarína Chudíková ICOM PLUS, s.r.o., ATL, V. Spanyola 43, Ţilina  041 5110484 

MUDr. Július Karacsónyi JUVENALIA, s.r.o. Veľkoblahovská 23, D. Streda  031 5571456  

MUDr. Peter Kotlár  Klinika TL JLF UK, Kollárova 2, Martin   043 4281066 

MEDPAK, s.r.o.  Cottbuská 13, Košice      055 6427838 

NsP, Svet zdravia, a.s.  Ul. SNP 76, Trebišov      0904 190766  

Poliklinika Juh  Halalovka 63, Trenčín      032 6400010 
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MUDr. Vladimír Pullman MEDICON, s.r.o., Ľudovíta Fullu 5274, Malacky  034 7731515 

MUDr. Margita Suchá ATL NZZ, Komárňanská 63, Nové Zámky   035 6476128 

MUDr. Alena Urvayová ŠH Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava   0903 707995 

MUDr. Jozef Zimmermann FYMED, s.r.o. ATL, Rastislavova 250, Luţianky  0903 054012 
 

Prehľad lekárov a pracovísk TL je pravidelne aktualizovaný manaţérom zdravotnej starostlivosti SFZ 

a je umiestnený aj na webstránke SFZ (SFZ / Komisie a orgány / Lekársky panel). 
 

Ostatné informácie ohľadne zdravotnej starostlivosti, dopingovej kontroly a základného 

zdravotníckeho vybavenia štadióna v republikových súťaţiach SFZ (napr. zabezpečenie defibrilátora 

počas stretnutí II. ligy), ktorými sa riadi organizátor stretnutia, obsahuje “Smernica o činnosti 

reprezentačného lekára a klubového lekára”. 

 

12. SÚPISKY, REALIZAČNÉ TÍMY DRUŢSTIEV A ZÁPISY O STRETNUTÍ 

Súpisky hráčov druţstiev štartujúcich v súťaţiach SFZ (seniorských aj mládeţníckych) sa vytvárajú    

v súlade  s čl. 41 a 42 SP a generujú sa automaticky. Na príslušnú súpisku je hráč zaradený podľa 

svojho prvého štartu za príslušné druţstvo v danom súťaţnom ročníku. 

FK sú povinné vyplniť v ISSF, na detaile druţstva, členov realizačných tímov najneskôr 7 dní pred 

prvým súťaţným stretnutím druţstva v príslušnej súťaţi. V opačnom prípade nebude moţné vytvoriť  

v ISSF zápis o stretnutí, pričom v kluboch s licenciou mládeţe SFZ bude táto skutočnosť povaţovaná 

za porušenie podmienok licenčného systému mládeţe.  

V prípade, ak v zápise o stretnutí nebude uvedený hlavný tréner, alebo asistent trénera, R súťaţné 

stretnutie nezačne. 

 

13. KVALIFIKÁCIA TRÉNEROV 

FK republikových súťaţí najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom súťaţného ročníka vyplnia         

v ISSF členov realizačného tímu. 
 

Pre FK republikových súťaţí platia nasledovné ustanovenia: 
 

a) kvalifikácia trénerov 
 

II. liga 

● hlavný tréner - platná UEFA PRO licencia, resp. študent UEFA PRO licencie 

● asistent trénera - minimálne platná UEFA A licencia  

● tréner brankárov - SFZ Goalkeeper licencia + UEFA A licencia  

* Od súťaţného ročníka 2018/2019 bude podmienkou pre kondičných trénerov v II. lige preukázať sa 

platnou licenciou SFZ fitnes. 
     

I. LSD (U19) 

● hlavný tréner  - minimálne platná UEFA A licencia 

● asistent trénera  - minimálne platná UEFA B licencia 

I. LMD (U17) 

● hlavný tréner  - minimálne platná UEFA A licencia 

● asistent trénera  - minimálne platná UEFA B licencia 

 

I. LMD (U16) 

● hlavný tréner  - minimálne platná UEFA A licencia     

● asistent trénera  - minimálne platná UEFA B licencia 
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I. LSŢ (U15) 

● hlavný tréner  - minimálne platná UEFA A licencia 

● asistent trénera  - minimálne platná UEFA B licencia 

 

I. LSŢ (U14) 

● hlavný tréner  - minimálne platná UEFA B licencia 

● asistent trénera  - minimálne platná UEFA Grassroots C licencia 

 

I. LMŢ (U13) 

● hlavný tréner  - minimálne platná UEFA B licencia 

● asistent trénera  - minimálne platná UEFA Grassroots C licencia 

 

I. LMŢ (U12) 

● hlavný tréner  - minimálne platná UEFA B licencia 

● asistent trénera  - minimálne platná UEFA Grassroots C licencia 

 

Súťaţe prípraviek (U11) 

● hlavný tréner  - minimálne platná UEFA A licencia,  

- minimálne UEFA B licencia (mimo FK s licenciou mládeţe SFZ) 

● asistent trénera  - minimálne platná UEFA Grassroots C licencia 

 

Súťaţe prípraviek (U10, U9) 

● hlavný tréner  - minimálne platná UEFA B licencia 

● asistent trénera  - minimálne platná UEFA Grassroots C licencia 

 

Súťaţe ţien a junioriek 

● hlavný tréner  - minimálne UEFA B licencia  

● asistent trénera  - minimálne UEFA Grassroots C licencia 
 

Poţadované trénerské vzdelanie musí byť ukončené a licencia musí byť platná. Druţstvá s licenciou 

FA a ÚTM sa pri poţiadavkách na kvalifikáciu trénerov riadia Licenčným systémom mládeţe SFZ      

a kaţdé druţstvo musí mať hlavného trénera a asistenta. Neodôvodnená neprítomnosť hlavného 

trénera, alebo asistenta trénera, prípadne uvádzanie inej osoby, ktorá uvedené funkcie počas súťaţných 

stretnutí nevykonáva, sa bude povaţovať za porušenie podmienok licenčného systému mládeţe SFZ. 
 

b) FK, ktoré majú druţstvá v republikových súťaţiach, sú povinné obsadiť funkciu hlavného trénera     

a minimálne jedného asistenta trénera s poţadovanou kvalifikáciou. 

Hlavný tréner musí byť osoba zodpovedná za realizačný tím, prípravu druţstva, vedenie druţstva                     

v stretnutiach a výsledky druţstva. FK nemôţe označiť a poveriť týmito úlohami inú osobu. 
 

c) Pred odohraním prvého stretnutia v súťaţi II. liga, sú všetky FK povinné predloţiť technickému 

úseku SFZ (ďalej len TÚ) platnú trénerskú zmluvu (resp. dohodu) a platnú licenciu hlavného trénera    

a asistentov.  

d) Zmenu v realizačnom tíme musí klub písomne ohlásiť TÚ SFZ a riadiacemu orgánu súťaţe na 

adresu zmenatrenera@futbalsfz.sk a IPRT bude vystavený novému členovi realizačného tímu. Stratu 

IPRT je potrebné okamţite nahlásiť riadiacemu orgánu súťaţe. Po zaslaní/dodaní fotografie bude 

členovi/om realizačného tímu vystavený duplikát IPRT a do jeho obdrţania sa člen/ovia RT musí/ia 

identifikovať dokladom obsahujúcim meno, priezvisko a fotografiu. 
 

e) V majstrovských a pohárových stretnutiach môţu druţstvo viesť len kvalifikovaní tréneri. 
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Viesť druţstvo v priebehu stretnutia a stáť v technickej zóne môţe len hlavný tréner. Asistent trénera, 

resp. tréner brankárov, uvedený v zápise o stretnutí, má oprávnenie vydávať krátke pokyny iba            

v špecifických situáciách. V prípade odôvodnenej neprítomnosti hlavného trénera, môţe dočasne viesť 

druţstvo asistent trénera. 

Ostatní členovia realizačného tímu, nie sú oprávnení viesť druţstvo a vystupovať na verejnosti            

v pozícií trénera. V prípade porušenia tohto nariadenia bude voči klubu, hlavnému trénerovi a členovi 

realizačného tímu začaté disciplinárne konanie. 

Ak vedie a riadi druţstvo v majstrovských stretnutiach tréner, ktorý nespĺňa kvalifikačné kritériá a 

vystupuje na verejnosti v inej funkcii, ako je uvedený v zápise o stretnutí, bude voči FK a trénerovi 

začaté disciplinárne konanie. 

Všetci tréneri a asistenti sú povinní dodrţiavať morálne a etické zásady, všeobecne platné pre súťaţe 

SFZ, UEFA a FIFA. 
   

f) Ak FK odvolá hlavného trénera v priebehu súťaţe, môţe druţstvo dočasne viesť nový tréner, resp. 

asistent trénera s adekvátnou kvalifikáciou v pozícii hlavného trénera v danej súťaţi a to po dobu 

štyroch majstrovských stretnutí. Po skončení tejto lehoty je FK povinný oznámiť TÚ a riadiacemu 

orgánu súťaţe obsadenie pozície hlavného trénera alebo obsadenie pozície asistenta trénera (namiesto 

asistenta trénera, ktorý bol obsadený do pozície hlavného trénera). V prípade odvolania hlavného 

trénera nemôţe FK ďalej uvedeného trénera uvádzať v oficiálnych dokumentoch v súvislosti                 

s vedením druţstva v majstrovských stretnutiach. Ak dôjde k porušeniu tohto ustanovenia, bude voči 

FK a trénerovi začaté disciplinárne konanie. 
 

g) FK môţe uzatvoriť novú trénerskú zmluvu aţ po vysporiadaní všetkých záväzkov, vyplývajúcich 

z predchádzajúcej trénerskej zmluvy alebo po dohode o budúcom vysporiadaní, podpísanej medzi FK             

a odchádzajúcim trénerom, ktorú predloţí príslušnému riadiacemu orgánu súťaţe.  
 

h) Na základe pozvania sú tréneri FK republikových súťaţí povinní zúčastňovať sa aktívov, seminárov            

a doškoľovaní. 
 

i) Všetci tréneri musia byť povinne zaregistrovaní v ISSF, s uvedením druhu platnej licencie. 

 

14. SYSTÉM SÚŤAŢÍ 

Hrá sa systémom jeseň - jar, kaţdý s kaţdým dvojkolovo. Najvyššie dorastenecké súťaţe sa hrajú 

trojkolovo, pričom sa dodrţuje pravidlo, ţe SD hrá doma a MD hrá s tým istým súperom vonku. 

Súťaţe starších ţiakov, v skupinách Stred a Východ, sa hrajú v základnej časti dvojkolovo. Po jej 

skončení FK odohrajú nadstavbové časti súťaţe. Súťaţe mladších ţiakov sa hrajú vo svojich skupinách 

trojkolovo. Súťaţe ţien a junioriek sa hrajú dvojkolovo, prípadne aj trojkolovým alebo štvorkolovým 

systémom. 

 

15. HODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Výsledky sa hodnotia podľa platného SP (čl. 11) s tým, ţe za víťazstvo v stretnutí získava druţstvo 3 

body a nerozhodný výsledok sa hodnotí 1 bodom pre obe druţstvá. Prípadné námietky k stretnutiu sa 

podávajú v súlade s príslušnými ustanoveniami SP. 

 

16. NENASTÚPENIE A ONESKORENÉ NASTÚPENIE 

Riadi sa v zmysle príslušných článkov SP.  

 

17. ZÁSADY PRE ZMENY TERMÍNOV 

Zmeny termínov, uvedených v termínovej listine, môţu byť vykonané len na základe riadne 

zdôvodnenej ţiadosti a dodrţania nasledujúcich zásad: 
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a) FK republikových súťaţí sú povinné najneskôr 21 dní pred dňom stretnutia cez elektronickú 

podateľňu v ISSF adresovať svoju ţiadosť súperovi a riadiacemu orgánu súťaţe. Deň odoslania a 

deň stretnutia sa do lehoty nezapočítavajú. Ţiadateľovi (FK) bude pri nedodrţaní tejto lehoty 

zahrnutý poplatok v mesačnej zbernej faktúre vystavenej SFZ vo výške podľa čl. 29 tohto RS. 

Riadiaci orgán súťaţe svoje rozhodnutie zverejní v ÚS. 

b) V prípade, ţe ţiadosť, resp. dohoda o zmene termínu bude riadiacemu orgánu súťaţe predloţená              

v termíne kratšom, ako 10 dní pred dňom stretnutia, tento ju nemusí akceptovať. Výnimku            

z ustanovenia uvedeného v písm. d), je riadiaci orgán súťaţe oprávnený uplatniť výhradne            

v prípade, ţe FK obdrţí nominačnú listinu na reprezentačné stretnutie v lehote kratšej, ako je 

uvedené v tomto bode, a nominácia spĺňa ustanovenie písmena c) tohto článku. FK má právo 

poţiadať o zmenu termínu, avšak táto ţiadosť musí byť podaná elektronicky v ISSF, a to 

najneskôr do 48 hodín od obdrţania nominačnej listiny. Pri uplatnení takejto poţiadavky zo strany 

FK, nebude mu zahrnutý poplatok za ţiadosť o zmenu termínu. 

c) FK republikových súťaţí majú právo poţiadať o zmenu termínu majstrovského stretnutia, a to 

v prípade, ţe majú do reprezentačných výberov SR nominovaných minimálne 4 hráčov, 

uvedených na súpiske hráčov FK a v čase obdrţania nominácie má nominovaný hráč odohraných 

za „A“ druţstvo príslušnej vekovej kategórie minimálne polovicu súťaţných stretnutí v príslušnej 

časti súťaţe. V prípade, ţe sa zainteresované FK nedohodnú na termíne stretnutia, rozhodne          

o ňom riadiaci orgán súťaţe. Toto ustanovenie neplatí pre hráčov - dorastencov štartujúcich          

v súťaţiach dospelých. 

d) Stretnutia v republikových súťaţiach riadených SFZ sa zásadne predohrávajú (ak riadiaci orgán 

súťaţe v oprávnených prípadoch nestanoví inak). 

e) Zo zdravotných dôvodov môţe klub poţiadať o zmenu termínu stretnutia výhradne v prípadoch, 

ktoré sú v súlade so znením Zákona 272/1994 Z. z., druhá časť § 7 (Zákona „Ochrana zdravia 

ľudí“). Potvrdenie o tejto skutočnosti môţe vydať výhradne príslušný špecialista v danom 

medicínskom odbore (infektológ, alergológ, otorinolaryngológ a pod.), ktorý posúdi rozsah a 

závaţnosť ochorenia. Toto potvrdenie musí byť verifikované krajským hlavným odborníkom 

príslušného medicínskeho odboru, do ktorého posudzovaná problematika spadá. Len na základe 

predloţenia vyššie uvedených potvrdení, prerokuje riadiaci orgán súťaţe ţiadosť o zmenu termínu 

stretnutia zo zdravotných dôvodov a vydá záväzné rozhodnutie. 

 

18. MEDZINÁRODNÝ STYK 

FK republikových súťaţí sú povinné nahlásiť medzinárodný styk riadiacemu orgánu súťaţe najneskôr 

14 dní pred jeho plánovaným uskutočnením. FK následne poţiada KR o obsadenie rozhodcov. 

Medzinárodný styk nesmie narušiť majstrovské súťaţe. Nenahlásenie takéhoto stretnutia má za 

následok disciplinárne opatrenia.  

V prípade vycestovania na stretnutie/turnaj v zahraničí, zašle FK spolu so ţiadosťou o prípadnú zmenu 

termínov riadiacemu orgánu súťaţe pozvánku a propozície turnaja. Nedodrţanie uvedenej zásady bude 

mať za následok neodsúhlasenie medzinárodného styku a disciplinárne konanie. 

 

19. POSTUP A ZOSTUP 
 

A. II. liga muţov  

a.1) Do Fortuna ligy (I. liga) súťaţného ročníka 2018/2019 postupuje priamo len víťaz II. ligy, a to po 

splnení stanovených podmienok na zaradenie do súťaţe (SP, RS, Smernica o infraštruktúre štadiónov 

2018). V prípade, ţe postupujúci FK z akéhokoľvek dôvodu odmietne účasť vo Fortuna lige (I. lige), 

resp. nesplní podmienky stanovené riadiacim orgánom pre účasť v súťaţi, zaradený bude môcť byť 

FK, v zmysle platného SP (čl. 14). 
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a.2) Druţstvo umiestnené na 2. mieste v konečnej tabuľke súťaţného ročníka 2017/2018, zohrá 

baráţové stretnutia s druţstvom umiestneným na 11. mieste Fortuna ligy (I. ligy) systémom doma-

vonku, a to po splnení stanovených podmienok na zaradenie do súťaţe (SP, RS, Smernica o infra- 

štruktúre štadiónov).   
 

b) Do II. ligy súťaţného ročníka 2018/2019 postupujú priamo len víťazi III. líg RFZ, a to po splnení 

stanovených podmienok na zaradenie do súťaţe (SP, RS, Smernica o infraštruktúre štadiónov 2018). 

V prípade, ţe postupujúci FK z akéhokoľvek dôvodu odmietne účasť v II. lige, resp. nesplní 

podmienky stanovené riadiacim orgánom pre účasť v súťaţi, zaradený bude môcť byť FK, v zmysle 

platného SP (čl. 14), a to podľa územnej príslušnosti. 
 

c) Zostup druţstiev z II. ligy sa riadi v zmysle SP, čl. 15. 
 

B. Mládeţnícke súťaţe  

Všetky FK, pôsobiace v najvyšších ţiackych a dorasteneckých súťaţiach, musia podstúpiť licenčné 

konanie a získať licenciu mládeţe SFZ. Do licenčného konania nie je moţné prihlásiť sa po 

stanovenom termíne. Licencia mládeţe SFZ je neprenosná a v prípade zlúčenia dvoch rôznych 

subjektov alebo zmene vlastníckych práv, prípadne sídla a pod., nie je právny nárok jej prenosu na 

nástupnícky subjekt, v prípade ak jeden zo subjektov nepodstúpil licenčné konanie mládeţe SFZ alebo 

sa výraznou mierou zmenili infraštruktúrne, personálno – administratívne, športové, finančné a právne 

kritériá.  
 

Do licenčného konania mládeţe SFZ sa môţu prihlásiť všetky FK pôsobiace v I. LSD, II. LSD, I. LSŢ 

a II. LSŢ, pričom na potvrdenie licencie mládeţe na ďalší súťaţný ročník je potrebné splniť športové 

kritérium – byť účastníkom I. LSD, I. LSŢ alebo zvíťaziť v príslušnej skupine II. LSD alebo II. LSŢ. 

Z iného umiestnenia na konci súťaţného ročníka nevzniká právny nárok na účasť v kvalifikačnom 

stretnutí alebo priamy postup do najvyššej súťaţe. 

Všetci hráči FK v mládeţníckych súťaţiach sa musia povinne zúčastniť školení k integrite futbalu, 

organizovaných SFZ v priebehu súťaţného ročníka v kluboch. 

Dorast 
 

I. LSD a I. LMD (súťaţ FK s licenciou FA) 

Riadi a organizuje: SFZ. 

Kategórie: U19, U17 + U16. 

Organizácia: I. LSD (U19) samostatne – celoslovenská, I. LMD U17 a U16 dvojička – celoslovenská. 

Hrací systém I. LSD U19 a I. LMD U17 a U16  je totoţný. Druţstvá mladšieho dorastu budú hrať 

v opačnom ţrebe (doma - vonku) ako druţstvá staršieho dorastu. 

Počet účastníkov: 12. 

Podmienka účasti: Splnenie športových a licenčných kritérií (umiestnenie v I. LSD, prípadne II. LSD 

a splnenie podmienok licenčného systému mládeţe SFZ). 

V prípade, ak FK neplnia podmienky licenčného systému mládeţe SFZ, môţu byť zo súťaţe 

vylúčené a na ich miesto môţu byť zaradené najlepšie FK z II. LSD, ktoré splnili podmienky na 

účasť v I. LSD (športové a licenčné kritériá). FK, vylúčené zo súťaţe pre porušenie licenčných 

podmienok sa povaţujú automaticky za zostupujúcich. 
 

Postup a zostup:  

Zostup:  
Priamo zo súťaţe zostupuje jeden FK (aj v prípade splnenia podmienok licenčného systému mládeţe 

SFZ), ktorý sa umiestni na 12. mieste za predpokladu, ţe súťaţ dohrá 12 účastníkov a ţiadny FK 

nebude zo súťaţe pre porušenie licenčných podmienok vylúčený, prípadne zo súťaţe odstúpi, alebo sa 



35 

neprihlási do nového súťaţného ročníka (v takomto prípade sa povaţuje takýto FK za priamo 

zostupujúceho, pri 2 a viac FK sa tieto povaţujú tieţ za automaticky zostupujúcich). Pre určenie 

zostupujúcich FK je rozhodujúce sčítanie koeficientových bodov druţstiev U19 a U17. 
 

Stanovenie koeficientu (koeficient sa berie do úvahy len pri určení zostupujúcich): 
 

 I. LSD – U19    I. LMD – U17 

  1. miesto = 12 bodov    1. miesto = 12 bodov 

  2. miesto = 11 bodov    2. miesto = 11 bodov 

  3. miesto = 10 bodov    3. miesto = 10 bodov 

  4. miesto =   9 bodov    4. miesto =   9 bodov 

  5. miesto =   8 bodov    5. miesto =   8 bodov 

  6. miesto =   7 bodov    6. miesto =   7 bodov 

  7. miesto =   6 bodov    7. miesto =   6 bodov 

  8. miesto =   5 bodov    8. miesto =   5 bodov 

  9. miesto =   4 body    9. miesto =   4 body 

10. miesto =   3 body  10. miesto =   3 body 

11. miesto =   2 body  11. miesto =   2 body 

12. miesto =   1 bod  12. miesto =   1 bod 
 

Pri rovnosti koeficientových bodov sa ako jediné kritérium pre určenie poradia berie do úvahy konečné 

umiestnenie druţstva U19.  
 

Postup:  
Do I. LSD môţe postúpiť len celkový víťaz II. LSD v prípade, ak splní podmienky licenčného systému 

mládeţe SFZ. Pri postupe sa berie do úvahy len umiestnenie druţstva SD, pričom druţstvo MD sa 

musí umiestniť do 5. miesta. O celkového víťaza II. LSD môţu hrať len FK, ktoré splnili podmienky 

licenčného systému mládeţe SFZ a vyhrali svoju skupinu II. LSD (Západ: BFZ + ZsFZ, Stred: SsFZ 

a Východ: VsFZ). 
 

a) V prípade, ak nesplní ţiadny účastník II. LSD podmienky licenčného systému mládeţe (športové 

a licenčné kritériá), v súťaţi sa udrţí FK, umiestnený na 12. mieste. 

b) V prípade, ak splní jeden účastník II. LSD podmienky licenčného systému mládeţe SFZ, povaţuje 

sa aj za víťaza II. LSD a postupuje priamo do I. LSD. 

c) V prípade, ak splnia dvaja účastníci II. LSD podmienky licenčného systému mládeţe SFZ, 

odohrajú jedno stretnutie na neutrálnej pôde o celkového víťaza II. LSD a víťaz priamo postupuje 

do I. LSD.  

d) V prípade, ak splnia traja účastníci II. LSD podmienky licenčného systému mládeţe SFZ, odohrajú 

stretnutia systémom kaţdý s kaţdým jedenkrát na neutrálnej pôde o celkového víťaza II. LSD 

a víťaz priamo postupuje do I. LSD. 

e) V stretnutiach o víťaza II. LSD sa musí rozhodnúť. V prípade, ţe sa v riadnom hracom čase 

nerozhodne, nasledujú po stretnutí kopy na bránu zo značky pokutového kopu, bez predĺţenia. 

f) V prípade, ak sa nenaplní počet účastníkov na súťaţný ročník 2018 / 2019 na 12, súťaţ sa môţe 

hrať aj s niţším počtom účastníkov, prípadne v záujme rozvoja futbalu, môţe VV SFZ rozhodnúť 

o doplnení účastníkov na 12, pričom ale všetci účastníci najvyššej dorasteneckej súťaţe musia 

splniť podmienky licenčného systému mládeţe. 
 

Pozn.: Všetky FK, ktoré majú záujem pôsobiť v najvyšších dorasteneckých súťaţiach aj v súťaţnom 

ročníku 2018/2019, musia podstúpiť licenčné konanie mládeţe a pre získanie licencie FA musí byť FK 

drţiteľom licencie ÚTM. 
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Ţiaci 
 

I. LSŢ a I. LMŢ (súťaţ FK s licenciou FA a licenciou ÚTM) 

Riadi a organizuje: SFZ a RFZ (kompetencie medzi SFZ a RFZ upravuje dohoda medzi SFZ a RFZ). 
 

Organizácia: I. LSŢ  U15 a U14 dvojička v regiónoch a I. LMŢ  U13 a U12 dvojička v regiónoch,  

3 skupiny: I. LSŢZ U 15 a U 14  a I. LMŢZ U 13 a U 12  (BFZ + ZsFZ), 

I. LSŢS U 15 a U 14  a I. LMŢS U13 a U 12,  

I. LSŢV U15 a U14 a I. LMŢV U13 a U12. 

Pozn. Nadstavbová časť skupín Stred a Východ sa hrá len v kategóriách starších ţiakov U14 a U15. 

V kategórii U14 sa víťazom SsFZ a VsFZ stane najlepšie umiestnený FK z príslušného regiónu 

v nadstavbovej časti. Jednou z podmienok účasti v I. LMŢ U12 a U13 v súťaţnom ročníku 2017/2018 

je zabezpečenie svojich klubových rozhodcov na rozhodovanie týchto súťaţných stretnutí. 
 

Počet účastníkov:  
I. LSŢZ a I. LMŢZ U15, U14, U13, U12  – 14,  

I. LSŢS a I. LMŢS U15, U14, U13, U12 - 10,  

I. LSŢV a I. LMŢV U15, U14, U13, U12 – 10. 
 

Podmienka účasti: FK s licenciou FA a ÚTM majú účasť zabezpečenú automaticky vo svojich 

regiónoch na základe splnenia licenčných kritérií a športového kritéria - umiestnenie v súťaţi. 

V prípade, ak FK neplnia podmienky licenčného systému mládeţe SFZ, môţu byť zo súťaţe 

vylúčené a na ich miesto môţu byť zaradené najlepšie FK, ktoré splnili podmienky na účasť v I. 

LSŢ (športové a licenčné kritériá).  
 

I. LSŢS, I. LSŢV U15 a U14:  

Kaţdý z 10 FK v skupinách Stred a Východ odohrá vo svojej skupine podľa vyţrebovania 18 kôl, 

systémom kaţdý s kaţdým (doma/vonku). FK, umiestnené na 1. – 4. mieste v skupinách Stred 

a Východ, postúpia do nadstavbovej 8-člennej skupiny. V tejto skupine odohrajú podľa vyţrebovania 

so súpermi z opačnej skupiny 8 kôl, systémom kaţdý s kaţdým (doma/vonku). 

Do nadstavbovej skupiny sa započítavajú len stretnutia a získané body a skóre  postupujúcich FK 

medzi sebou v základnej skupine. Najlepšie umiestnené FK z regiónov SsFZ a VsFZ v súťaţi U15 

v tejto nadstavbovej skupine, postúpia do záverečného turnaja o Majstra SR starších ţiakov.  

FK, umiestnené na 5. – 10. mieste, odohrajú podľa nového vyţrebovania ďalších 10 stretnutí, 

systémom kaţdý s kaţdým (doma/vonku). Do nadstavbovej skupiny sa započítavajú všetky body zo 

základnej skupiny. 
 

I. LMŢS, I. LMŢV U13 a U12: 

Kaţdý z 10 FK v skupinách Stred a Východ odohrá vo svojej skupine podľa vyţrebovania 27 kôl 

trojkolovým systémom. 
 

Stretnutia U12 

- hracia plocha – 2 ihriská na “poloviciach” hracej plochy s rozmermi minimálne 60 x 40m a 

maximálne 68 x 45 m. „Malé ihrisko“ je ohraničené postrannými čiarami veľkého ihriska, čiarami inej 

farby alebo nízkymi klobúčikmi.  

-  počet hráčov - 6+1 : 6+1 

-  rozmery brán -  5 x 2m 

-  striedanie ľubovoľným spôsobom 

-  hrací čas - 2 x 30 min. (10 min. prestávka) 

-  lopta veľkosť č. 4 
 

Pozn.: Stretnutia U13 sa hrajú na ihrisku s štandardnými rozmermi (hrací čas: 2 x 30 minút                   
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s neobmedzeným striedaním, brány s štandardnými rozmermi, lopta č. 4). 
 

Finálový turnaj o Majstra SR sa organizuje len pre kategóriu U15, o Majstra SR budú hrať len 

účastníci I. LSŢ U15. 
 

Účastníci finálového turnaja o Majstra SR starších ţiakov: 

BFZ: najlepšie umiestnený FK z BFZ v dlhodobej súťaţi I. LSŢZ U15  

ZsFZ: najlepšie umiestnený FK zo ZsFZ v dlhodobej súťaţi I. LSŢZ U15   

SsFZ: najlepšie umiestnený FK zo SsFZ v nadstavbovej skupine I. LSŢS A a I. LSŢV U15 

VsFZ: najlepšie umiestnený FK zo VsFZ v nadstavbovej skupine I. LSŢS A a I. LSŢV U15   

Víťazi súťaţe - viď článok 30. 
 

Postup a zostup:  

Súťaţ má od súťaţného ročníka 2017/2018 na obdobie troch súťaţných ročníkov nemenné zloţenie. 

Súťaţ môţe byť v nasledujúcich súťaţných ročníkoch doplnená o ďalších účastníkov, na základe 

návrhu RFZ a schválenia VV SFZ, pričom zo súťaţe môţe byť vylúčený FK, ktorý závaţne poruší 

podmienky licenčného systému mládeţe SFZ. Zo súťaţe nezostupuje FK na základe športového 

kritéria. 
 

Prípravky 

Súťaţ prípraviek je organizovaná ako oficiálna súťaţ SFZ so zverejnením výsledkov jednotlivých 

súťaţných stretnutí, ale bez vedenia priebeţných alebo konečných tabuliek. 
  

Súťaţ prípraviek sa v jesennej aj jarnej časti hrá dlhodobo podľa vopred zverejneného vyţrebovania  

systémom kaţdý s kaţdým doma - vonku. V súťaţnom ročníku 2017/2018 je jednou z podmienok 

účasti v súťaţi zabezpečenie svojich klubových rozhodcov na rozhodovanie týchto súťaţných stretnutí. 
 

Súťaţ je organizovaná pre druţstvá:    U11  (ročník narodenia 2007) 

                                                 U10 (ročník narodenia 2008) 

                                                        U9   (ročník narodenia 2009) 

 

Organizácia stretnutí: 
Presný termín (deň a čas) začiatku stretnutia, miesta stretnutia a farbu dresov dohodnú zodpovední 

zástupcovia jednotlivých FK vţdy min. 2 týţdne pred stretnutím, na podnet zodpovedného zástupcu 

domáceho FK, pričom hracie dni sú piatok aţ pondelok. 

Domáci FK zabezpečí pre druţstvá súperov min. 2 šatne.  

Poradie stretnutí: prvé stretnutie U11 (na 2 mini ihriskách 6+1 a 6+1), po jeho ukončení súčasne U10 

(na 2 mini ihriskách 4+1 a 4+1) a U9 (na 2 mini ihriskách 4+1 a 4+1) 
  

Vedie sa elektronický zápis o stretnutí v ISSF, všetci hráči musia byť registrovaní v príslušnom FK, 

základnou  poţiadavkou je dodrţanie pravidla o veku hráčov pre jednotlivé vekové kategórie (starší 

nemôţu hrať za mladších, mladší môţu hrať o jednu kategóriu vyššie za starších; nie je povolený štart 

hráčov starších ako ročník narodenia 2007 (dievčatá môţu byť o 1 rok staršie); za štart hráčov sú 

zodpovední tréneri jednotlivých druţstiev FK; 
 

Štart hráča (spĺňajúceho vek prípravky) za mladšiu kategóriu (napr. U10 za U9 – z dôvodu malého 

počtu hráčov) je moţný len so súhlasom trénera súperiaceho FK. 

Na stretnutia nebudú oficiálne delegovaní R, za zabezpečenie rozhodcov - laikov v min. veku 16 rokov 

pre jednotlivé stretnutia (vţdy po 2 na stretnutia jednej vekovej kategórie), sú zodpovední tréneri 

príslušnej vekovej kategórie domáceho FK. Po vzájomnej dohode  môţu  pri rozhodovaní môţu 

vypomôcť i R – laici z druţstva hostí. 
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ZÁKLADNÉ ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 

Stretnutia U11 

- hracia plocha – 2 ihriská na “poloviciach” hracej plochy s rozmermi minimálne 60 x 40m a 

maximálne 68 x 45m. „Malé ihrisko“ je ohraničené postrannými čiarami veľ kého ihriska , čiarami inej 

farby alebo nízkymi klobúčikmi.  

-  počet hráčov - 6+1 : 6+1 

-  rozmery brán -  5 x 2m 

-  striedanie ľubovoľným - hokejovým spôsobom 

-  hrací čas - 2 x 25 min. (10 min. prestávka) 

-  lopta veľkosť č. 4 
 

 
 

Stretnutia U10, U9 

-  hracia plocha – 2 miniihriská v rohoch hracej plochy s rozmermi min. 35 x 20m, maximálne 40 x 25m 
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-  počet hráčov - 4+1 : 4 +1 

-  rozmery brán: 2 x 3 m 

-  striedanie ľubovoľným - “hokejovým” spôsobom 

-  hrací čas - 2 x 25 min. (10 min. prestávka) 

-  lopta veľkosť č. 3 

 
Skupina ZÁPAD - 8 druţstiev: 

AS Trenčín, MŠK Púchov, FC Spartak Trnava, FC Baník HN Prievidza & Handlová, FC ViOn Zlaté 

Moravce-Vráble, FK Slovan Levice, Spartak Myjava, FC Nitra 
  

Skupina BRATISLAVA / ZÁPAD - 8 druţstiev: 

ŠK Slovan Bratislava, FC Petrţalka akadémia, FK Inter Bratislava, SDM Domino Bratislava, FKM 

Karlova Ves, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Skalica, FK Senica 
  

Skupina STRED „A“ - 8 druţstiev: 

Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, MFK Lokomotíva Zvolen, FK Ţeleziarne Podbrezová, FK 

Pohronie Ţiar nad Hronom – Dolná Ţdaňa, ŠK Novohrad Lučenec, MŠK Rimavská Sobota, MFK 

Detva 
  

Skupina STRED „B“ - 8 druţstiev: 

MŠK Ţilina, MFK Ruţomberok, MŠK Námestovo, MFK Tatran L. Mikuláš, MŠK FOMAT Martin, 

MFK Dolný Kubín, Akadémia JUVENTUS Ţilina, ATTACK Vrútky 
  

Skupina VÝCHOD „A“ - 7 druţstiev: 

FK Poprad, FK Spišská Nová Ves, FC VSS Košice, MFK Zemplín Michalovce, Slavoj Trebišov, FC 

Lokomotíva Košice, TJ Vyšné Opátske 
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Skupina VÝCHOD „B“ - 7 druţstiev: 

Partizán Bardejov, MŠK Tesla Stropkov, MFK Snina, MFK Vranov, 1. FC Tatran Prešov, ŠK Odeva 

Lipany, FK Humenné. 

                                                   

C. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

Ak nebude naplnený počet účastníkov republikových súťaţí podľa ich schválenej štruktúry, na základe 

návrhu riadiaceho orgánu rozhodne o zaradení ďalších druţstiev do príslušnej súťaţe VV SFZ. 

Pravidlá o postupoch, zostupoch a určení priebeţného, resp. konečného umiestnenia v súťaţí stanovujú 

články 14 aţ 19 SP. 

 

20. OSTATNÉ SÚŤAŢE V KATEGÓRII MLÁDEŢE 

Patria sem: 

Halová sezóna mládeţe (HSM) – riadi sa osobitným rozpisom a pravidlami, 

Mini Champions Liga (MCHL) – riadi sa osobitným rozpisom a pravidlami, 

Školské turnaje vyhlásené MŠVVaŠ SR – riadia sa osobitnými rozpismi a pravidlami, 

Regionálne turnaje – riadia sa osobitným rozpisom a pravidlami, 

Česko – Slovenský pohár – riadi sa osobitným rozpisom a pravidlami. 

 

21. SLOVENSKÝ POHÁR – SLOVNAFT CUP 

V súťaţnom ročníku 2017/2018 sa odohrá 49. ročník Slovenského pohára vo futbale v kategórii 

dospelých. Pokiaľ nestanovuje tento RS inak, platia pre pohárové stretnutia ustanovenia SP a ostatných 

nariadení ŠTK. FK štartujú v SC na vlastné náklady. Právo účasti v SC má len jedno druţstvo klubu (B 

druţstvá neštartujú). FK potvrdzujú svoju účasť v SC podaním záväznej prihlášky v ISSF, ktorej 

znenie schvaľuje ŠTK. 
 

Hráč, ktorý počas rozohraného ročníka SC prestúpil do iného klubu, môţe za nový klub štartovať 

v jeho ďalšom priebehu. Štart hráča/ov v novom klube je však vylúčený v prípade, ţe uţ odohral/i 

stretnutie/ia rovnakého stupňa (kola) SC za iný klub. V takomto prípade môţe/u hráč/i nastúpiť aţ 

v ďalších kolách SC. 
 

Stretnutia SC (okrem finále) sa v prípade nerozhodného výsledku nepredlţujú. Po 90 minútach 

nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu.  
 

Na 49. ročníku SC majú právo zúčastniť sa tieto FK: 

FK Fortuna liga (ďalej len FL), súťaţný ročník 2017/2018, 

FK II. ligy, súťaţný ročník 2017/2018, 

FK III. ligy príslušných RFZ, súťaţný ročník 2017/2018, 

FK IV. ligy príslušných RFZ, súťaţný ročník 2017/2018, 

FK V. ligy príslušných RFZ (po súhlase ŠTK SFZ), súťaţný ročník 2017/2018. 
 

ŠTK SFZ vyţrebuje naraz úvodné tri kolá SC a po ich odohraní všetky zvyšné kolá súťaţe osobitne. 

Prvý vyţrebovaný FK má výhodu domáceho prostredia. V 1. aţ 4. kole SC platí pravidlo, ţe v prípade 

vzájomného stretnutia medzi FK s rozdielom 1 súťaţe, sa stretnutie odohrá na ihrisku FK z niţšej 

súťaţe. V osemfinále a štvrťfinále SC platí pravidlo, ţe v prípade vzájomného stretnutia medzi FK      

s rozdielom 2 súťaţí, sa stretnutie odohrá na ihrisku FK z niţšej súťaţe. 
 

1. kolo SC (22. - 23. 7. 2017) sa hrá jednokolovo a zúčastnia sa v ňom: 

  FK III. L príslušných RFZ, súťaţný ročník 2017/2018, 

  FK IV. L príslušných RFZ, súťaţný ročník 2017/2018, 

  FK V. ligy príslušných RFZ (po súhlase ŠTK SFZ), súťaţný ročník 2017/2018. 

1. kolo SC sa hrá regionálne a na jeho riadení sa podieľajú aj príslušné ŠTK RFZ, v súčinnosti s ŠTK 
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SFZ. 
 

2. kolo SC (9. 8. 2017) sa hrá jednokolovo a zúčastnia sa v ňom: 

  víťazi 1. kola SC, 

  FK FL, súťaţný ročník 2017/2018, 

  FK II. ligy, súťaţný ročník 2017/2018. 

V 2. kole SC, ktoré riadi ŠTK SFZ, v súčinnosti s príslušnými ŠTK RFZ, platí územné rozdelenie 

východ – západ, s výnimkou FK FL. FK FL a II. ligy budú nasadené. 

3. kolo SC (6. 9. 2017) sa hrá jednokolovo a zúčastní sa v ňom 64 FK - víťazov 2. kola SC. 

Platí územné rozdelenie východ – západ, s výnimkou FK FL, ktoré budú nasadené. 
 

4. kolo SC (27. 9. 2017) sa hrá jednokolovo a zúčastní sa v ňom 32 FK - víťazov 3. kola SC. 

Neplatí územné rozdelenie východ – západ. FK FL budú nasadené. 
 

5. kolo SC (18. 10. 2017) sa hrá jednokolovo a zúčastní sa v ňom 16 FK - víťazov 4. kola SC. 

Hrá sa bez územného rozdelenia a nasadenia FK. 
 

Štvrťfinále SC (13. 3. 2018) sa hrá jednokolovo a zúčastní sa v ňom 8 FK - víťazov 5. kola SC. 
 

Semifinále SC sa hrá dvojkolovo: 1. semifinále 3. 4. 2018, 2. semifinále  (odvety) 17. 4. 2018 a  

zúčastnia sa v ňom 4 FK - víťazi štvrťfinále SC. Prvý vyţrebovaný FK (s niţším vyţrebovaným 

číslom) má výhodu domáceho prostredia v prvom stretnutí semifinále SC. Dva FK - víťazi semifinále 

SC - postupujú do finále SC. 

O postupujúcom druţstve v stretnutiach semifinále SC rozhoduje: 

1. vyšší počet bodov získaných z oboch stretnutí; 

2. lepší gólový rozdiel z oboch stretnutí; 

3. vyšší počet dosiahnutých gólov na ihrisku súpera; 

4. kopy na bránu zo značky pokutového kopu v zmysle PF (nepredlţuje sa). 
 

Finále SC (1. 5. 2018) sa hrá jednokolovo. Organizátorom finálového stretnutia je SFZ. Dejisko 

finálového stretnutia SC vyberie VV SFZ spomedzi oficiálnych kandidatúr futbalových klubov do 31. 

12. 2017, pričom určí aj náhradný štadión v prípade, ak by z dôvodu rizikovosti stretnutia a ohrozenia 

bezpečnosti divákov nebolo moţné stretnutie odohrať na pôvodne vybranom štadióne. 

Podmienky, týkajúce sa bezpečnosti a infraštruktúry, ktoré by mal spĺňať štadión FK ako dejisko 

finálového stretnutia SC, stanovuje VV SFZ. FK, ktorého štadión je dejiskom finálového stretnutia SC, 

je povinný zabezpečiť SFZ ako organizátorovi maximálnu súčinnosť a spoluprácu pri zabezpečení 

hladkého a bezpečného priebehu finálového stretnutia SC. 
 

Organizátor stretnutia zabezpečí pre oboch finalistov: 60 ks voľných vstupeniek, 15 ks vstupeniek 

V.I.P. Počet voľných vstupeniek a vstupeniek V.I.P. môţe byť organizátorom stretnutia z dôvodu 

kapacity priestorov upravený. 
 

ŠTK zároveň vydáva rozhodnutie, na základe ktorého majú obaja finalisti zákaz odohrania 

prípravného stretnutia na ihrisku, ktoré bude určené pre finálové stretnutie, a to jeden mesiac pred jeho 

konaním (toto ustanovenie sa nevzťahuje na odohranie majstrovského, resp. pohárového stretnutia 

jedným z účastníkov finále SC). 

Domáci FK finálového stretnutia sa vyţrebuje na zasadnutí ŠTK. 
 

Hlavný tréner druţstva a jeho asistent musia byť drţiteľmi platnej trénerskej licencie s kvalifikáciou, 

poţadovanou pre stupeň a úroveň majstrovskej súťaţe, v ktorej druţstvo štartuje. 
 

Pred finálovým stretnutím majú jeho účastníci právo absolvovať tréningovú jednotku v dĺţke 60 minút 

deň pred jeho konaním a to v čase, v ktorom sa stretnutie uskutoční. V prípade nepriaznivého počasia 

však môţu určení členovia organizačného výboru rozhodnúť o tom, ţe sa tréning neuskutoční, čo sú 
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druţstvá povinné rešpektovať a tréning absolvovať na náhradnej hracej ploche, ktorú je organizujúci 

klub povinný zabezpečiť v areáli štadióna, resp. v jeho bezprostrednej blízkosti. 

Ak sa finále SC skončí v riadnom hracom čase nerozhodne, stretnutie sa predlţuje o 2 x 15 minút, po 

5-minútovej prestávke. Ak sa ani v nadstavenom hracom čase (hrá sa celé predĺţenie) nerozhodne, 

o víťazovi SC rozhodnú kopy na bránu zo značky pokutového kopu, v zmysle PF. 

Víťaz SC získava titul „Víťaz Slovenského pohára“ a stáva sa drţiteľom putovného pohára. Okrem 

toho získa do trvalého vlastníctva pohár, venovaný SFZ, a vypísanú finančnú odmenu. Víťaz SC má 

právo reprezentovať Slovensko v Európskej lige UEFA 2018/2019. 

Porazený finalista získa do trvalého vlastníctva pohár, venovaný SFZ, a vypísanú finančnú odmenu.  

Okrem víťaza a finalistu SC bude v jeho 49. ročníku vyhlásený aj najúspešnejší FK, pôsobiaci 

v súťaţiach riadených RFZ, ktorý získa do trvalého vlastníctva pohár, venovaný SFZ, a vypísanú 

finančnú odmenu. O najúspešnejšom FK rozhodnú nasledujúce kritériá: 
 

1. postup FK do najvyššieho kola súťaţe; 

2. gólový rozdiel zo všetkých odohraných stretnutí (v prípade rozdielneho počtu stretnutí, 

počnúc  2. kolom SC); 

3. vyšší počet strelených gólov zo všetkých odohraných stretnutí (v prípade rozdielneho počtu 

stretnutí, počnúc 2. kolom SC); 

4. ak sú tieto kritériá rovnaké, zohrajú druţstvá vzájomné stretnutie na neutrálnom ihrisku alebo 

si rozdelia vypísanú finančnú odmenu, na základe rozhodnutia ŠTK. 

Toto ustanovenie sa neuplatní v prípade, ţe najúspešnejší FK, pôsobiaci v súťaţiach RFZ, sa zároveň 

prebojuje do semifinále SC. 

Výšku odmien pre umiestnené FK schvaľuje VV SFZ pred začiatkom súťaţe. Všetky umiestnené FK 

vystavia na SFZ faktúry (bez DPH) vo výške schválenej odmeny. 

 

22. SUPERPOHÁR 

V súťaţnom ročníku 2017/2018 je stretnutie o SuP nahradené stretnutím o Česko - Slovenský 

Superpohár. VV SFZ si vyhradzuje právo najneskôr do začiatku jarnej časti súťaţného ročníka 

2017/2018 rozhodnúť o prípadnej zmene formátu SuP.  

 

23. SÚŤAŢE ŢIEN, JUNIORIEK A ŢIAČOK 

Pravidelné dlhodobé súťaţe v kategórii ţien a ich usporiadanie je zakotvené v čl. 1 a 2 tohto RS. 
 

1. Hracím dňom I. ligy ţien a junioriek a II. ligy ţien je sobota. Prípadné zmeny je moţné uskutočniť            

v zmysle znenia čl. 17  tohto RS. Hracie dni SlP ţien sú dni mimo hracích dní I. a II. ligy ţien. 
 

2. Hrací čas I. ligy ţien je sobota 13:00 hod. Hrací čas II. ligy ţien je sobota 15:00 hod. Hracia doba                

v ţenskom futbale (I. a II. liga ţien) je 2 x 45 minút, s 15 minútovou prestávkou. Hrací čas I. ligy 

junioriek je sobota 15:00 hod. Hracia doba v juniorskom futbale je 2 x 40 minút, s 15 minútovou 

prestávkou. 
 

3. Stretnutia sa hrajú na schválených ihriskách FK, uvedených vo vyţrebovaní na prvom mieste. 
 

4. Hracia plocha musí mať trávnatý povrch. Stretnutie sa môţe odohrať aj na pasportovanom ihrisku   

s UT s tým, ţe domáci FK je povinný o uvedenom informovať telefonicky a písomne (moţné aj 

elektronickou poštou) druţstvo hostí a riadiaci orgán minimálne jeden deň vopred. 
 

5. V prípade, ţe sa stretnutie v súťaţiach ţien a junioriek opakuje, resp. neodohrá, postupuje sa 

v zmysle čl. 7 tohto RS. 
 

6. V prípade, ak sa hrá súťaţné stretnutie I. ligy ţien v stanovenom hracom dni (sobota), musia  byť 

delegovaní 3 rozhodcovia/rozhodkyne. V prípade zmeny termínu do 10 dní pred stanoveným 
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termínom súťaţného stretnutia, alebo v prípade termínu stretnutia mimo termín stanovený ŠTK, 

musia byť delegovaní minimálne dvaja rozhodcovia/rozhodkyne. Pre súťaţné stretnutia II. ligy 

ţien musia byť delegovaní minimálne dvaja rozhodcovia. 
 

7. Pre súťaţe ţenského futbalu sú stanovené nasledovné vekové kategórie a skupiny: 

V kategórii prípravka, minifutbal štartujú hráčky: U11 a mladšie 

V kategórii ţiačok štartujú hráčky:                        narodené 1. 1. 2003 a mladšie (U15) 

V kategórii junioriek štartujú hráčky:                       narodené 1. 1. 1999 a mladšie (U16-U19) 

V kategórii ţien štartujú hráčky:                             U20 a vyššie 
 

Okrem svojej vekovej kategórie môţe vo vyššej vekovej kategórii štartovať: 

a) v I. lige ţien juniorka, ktorá dovŕšila ku dňu štartu v druţstve 16. rok veku (s potvrdením 

telovýchovného lekára a súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu). 

b) v I. lige ţien ţiačka, ktorá dovŕšila ku dňu štartu v druţstve 15. rok veku (s potvrdením 

telovýchovného lekára a súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu). 

c) V II. lige ţien ţiačka, ktorá dovŕšila ku dňu štartu v druţstve 14. rok  veku (s potvrdením 

telovýchovného lekára a súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu). 

d) v kategórii junioriek ţiačka, ktorá dovŕšila ku dňu štartu v druţstve 14. rok veku                    

(s potvrdením telovýchovného lekára a písomným súhlasom zákonného zástupcu);  

Okrem svojej vekovej kategórie môţu v niţšej vekovej kategórii štartovať: 

a) v kategórii junioriek 3 hráčky z kategórie ţeny do vekovej úrovne U21 (narodené do 30. 6. 

1997 v súťaţnom ročníku 2017/2018). 
 

8. Zdravotná starostlivosť v súťaţiach ţien a ţiačok: 

V kategórii ţiačok U15 a mladšie: potvrdenie pediatra. 

V kategórii junioriek U16 - U19 a mladšie: hráčka ktorá dovŕšila 14. rok veku – potvrdenie 

telovýchovného lekára. Ostatné hráčky pre kategóriu junioriek potvrdenie dorastového lekára. 

V kategórii ţien - I. liga ţeny – hráčka, ktorá dovŕšila 15. rok veku a hráčky do dovŕšenia  19. 

roku veku potvrdenie telovýchovného lekára. Ostatné hráčky v súťaţi I. liga ţeny -  potvrdenie 

praktického lekára. 

V kategórii ţien - II. liga ţeny – hráčka, ktorá dovŕšila 14. rok veku - potvrdenie telovýchovného 

lekára. Ostatné hráčky vo vekovej kategórii junioriek potvrdenie telovýchovného lekára, hráčky vo 

vekovej kategórie ţeny potvrdenie praktického lekára.  
 

9. Súťaţe ţien 

I. liga - ţeny 

Riadi a organizuje: SFZ 
 

Počet účastníkov: 10 (dvojkolovo – 18 kôl). 

Titul: „Majster SR“ s moţnosťou hrať Ligu majstrov ţien UEFA. 
 

Zostup:  

Druţstvo, ktoré skončí po odohraní súťaţe v tabuľke na 10. mieste, zostupuje do územne príslušnej 

regionálnej skupiny II. ligy ţien, súťaţného ročníka 2018/2019. Príslušné druţstvo junioriek do 

územne príslušnej regionálnej skupiny ligy junioriek 2018/2019 (prípadne do II. ligy ţien ako B 

druţstvo). 
 

Postup (systém kvalifikácie):  

V prípade dvoch skupín v II. lige ţien sa odohrá kvalifikačné stretnutie na neutrálnej pôde. Víťaz 

postupuje do I. ligy ţien po splnení všetkých podmienok zaradenia do súťaţe.  

V prípade troch skupín v II. lige ţien, sa odohrajú kvalifikačné stretnutia kaţdý s kaţdým na 

neutrálnych ihriskách, pričom hrací systém stanoví ŠTK.  

Kvalifikačných stretnutí o postup do I. ligy ţien sa môţu zúčastniť len tie FK, ktoré spĺňajú 
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podmienky zaradenia do I. ligy ţien. V prípade nerozhodného výsledku kvalifikačného stretnutia     

v riadnom hracom čase sa toto nepredlţuje, ale nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového 

kopu v zmysle PF. 
    

 Podmienky zaradenia:  
● Účasť druţstva junioriek v I. lige junioriek;  

● Účasť druţstva ţiačok v lige ţiačok;  

● Vyhlásenie o zabezpečení potrebného rozpočtu na súťaţný ročník 2017/2018 (na predpísanom 

tlačive).  

● Uhradenie štartovného – viď bod 28 

Ak je v priebehu súťaţného ročníka jedno z druţstiev rovnakého klubu v zmysle príslušných 

ustanovení SP vyradené zo súťaţe, budú voči klubu vyvodené dôsledky v zmysle príslušných 

ustanovení DP a SP. 
 

I. liga - juniorky 

Riadi a organizuje: SFZ 

Počet účastníkov: 10 (dvojkolovo – 18 kôl – dvojička s druţstvom ţien). 

Titul: „Majster SR“ 

Zostup: Zhodne so zostupujúcim  druţstvom z I. ligy ţien do územne príslušnej regionálnej skupiny 

ligy junioriek, 2018/2019 (prípadne do II. ligy ţien ako B druţstvo na pevnú súpisku). 
 

II. liga - ţeny 

     Riadi a organizuje: SFZ 
 

Počet účastníkov: Podľa počtu prihlásených sa vytvoria dve alebo tri skupiny II. ligy ţien. 

V prípade dvoch skupín „II. liga ţeny skupina A“ (Bratislava, Západ),  „II. liga ţeny skupina B“ 

(Západ, Stred, Východ),  
 

V prípade troch skupín „II. liga ţeny skupina A“ (Bratislava, Západ), „II. liga ţeny skupina B“ 

(Západ, Stred), „II. liga ţeny skupina C“ (Stred, Východ).  
 

Titul: „Víťaz“ s moţnosťou odohrať kvalifikačné stretnutia a postup do I. ligy ţien, po splnení 

všetkých podmienok zaradenia do I. ligy ţien (druţstvo junioriek, ţiačok, finančné zabezpečenie a 

pod.). V prípade, ţe víťazi II. ligy ţien nemajú záujem resp. nespĺňajú podmienky zaradenia do I. 

ligy ţien, môţe sa ďalší FK, umiestnený na 2. mieste zúčastniť na kvalifikačných stretnutiach 

o postup do I. ligy ţien 2018/2019, ak spĺňajú všetky podmienky zaradenia do I. ligy ţien.      

 Podmienky zaradenia: 

● Prihlásenie jedného druţstva ţiačok do regionálnej súťaţe. Novoprihlásené druţstvá môţu dostať 

výnimku ţiackeho druţstva najviac na jeden rok;  

● V prípade, ţe má klub v  II. lige ţien prihlásené dve druţstvá, môţu tieto štartovať len za 

podmienok, uvedených v SP, čl. 41 a 42 (súpisky); 

● Uhradenie štartovného – viď bod 28. 
      

Liga ţiačok  

Riadená RFZ, podmienky súťaţe upravujú rozpisy príslušných RFZ. 
 

Finálový turnaj o majstra SR ţiačok – štartujú 4 druţstvá – víťazi regionálnych súťaţí. V prípade, 

ţe v regióne je viac ako jedna súťaţ ţiačok rovnakej úrovne, na finálový turnaj postupuje víťaz 

regiónu. Podmienky určenia víťaza regiónu si určujú regionálne ŠTK vo svojich RS. Na finálový 

turnaj musí víťazné druţstvo vycestovať minimálne s 15 hráčkami. V opačnom prípade sa môţe 

zúčastniť na finálovom turnaji FK, ktorý skončí v tabuľke po skončení súťaţe na 2. alebo 3. mieste. 
 

Finálový turnaj o majstra SR ţiačok sa hrá na celom ihrisku, s počtom hráčok 11 v kaţdom 

druţstve. V stretnutiach na Finálovom turnaji ţiačok o majstra SR môţu druţstvá striedať 6 hráčok. 
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Hrací systém v regionálnych skupinách je taktieţ 11 hráčok v druţstve na celom ihrisku, ak sa          

v nevyhnutnom prípade, na základe nedostatočného počtu hráčok, nedohodnú FK inak. Dohoda je 

moţná len vopred - v elektronickej forme (e-mailom), aby domáci FK mohol pripraviť ihrisko.      

V takomto prípade sa hrá na skrátenom ihrisku, od hranice jedného pokutového územia po hranicu 

druhého pokutového územia, s počtom 8+1 hráčok v druţstve.  
 

Od súťaţného ročníka 2018/2019 môţe byť vytvorená súťaţ pre dorastenky - juniorky a 

ţiačky za účasti klubov FA, ÚTM a klubov ţenského futbalu, ktoré splnia podmienky na 

účasť (dvojička juniorky so ţiačkami). 

 

SlP ţeny 

Do SlP sa môţu prihlásiť druţstvá I. a II. ligy ţien, v termíne určenom ŠTK a zverejnenom v ÚS.  
 

Hrá sa v 4 skupinách, podľa územného členenia. Stretnutia základných kôl, aţ po štvrťfinálové kolo 

(vrátane), sa hrajú jednokolovo, pričom druţstvo, lepšie umiestnené v záverečnej tabuľke I. ligy 

ţien alebo II. ligy ţien súťaţného ročníka 2016/2017, odohrá stretnutie ako hosťujúce. Semifinálové 

kolo sa odohrá na 2 stretnutia systémom doma - vonku. 
 

Finálové stretnutie SlP sa odohrá na jedno stretnutie na neutrálnom ihrisku.  

Kritériá pre postup do finále SlP ţien sú: 

a) vyšší počet bodov získaných z oboch stretnutí; 

b) lepší gólový rozdiel z oboch stretnutí;  

c) viac  gólov dosiahnutých na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach; 

d) kopy na bránu zo značky pokutového kopu v zmysle PF. 

V prípade nerozhodného výsledku stretnutia po riadnom hracom čase sa toto nepredlţuje, 

ale nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu v zmysle PF. 
 

10. Podmienky striedavého štartu hráčok v ţenskom futbale upravuje čl. 31 SP. 
 

11. Kritériá pre určenie konečného a priebeţného poradia druţstiev sú uvedené v čl. 18 a 19 SP. 
 

12. ŠTK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch stanoviť aj iné termíny na odohranie 

súťaţných stretnutí, v súlade so zásadou, ţe súťaţné stretnutia sa predohrávajú, resp. dohrávajú 

najneskôr do 14 dní odo dňa oficiálneho termínu na odohranie súťaţného stretnutia. Stretnutie sa 

môţe odohrať aj v dohodnutom termíne futbalovými klubmi, ktorý musí byť schválený ŠTK. 
 

13. V prípade, ţe hosťujúce druţstvo na stretnutie nepricestuje, resp. druţstvo organizujúceho klubu 

bezdôvodne na stretnutie nenastúpi, postupuje sa podľa čl. 7 tohto RS. Kópiu dokladu o uhradení 

finančnej náhrady súperovi je FK povinný zaslať do 10 dní ŠTK. V prípade neuhradenia povinnej 

finančnej náhrady, budú voči klubu vyvodené dôsledky, v zmysle znenia príslušných ustanovení 

DP a SP. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak druţstvo, ktoré na stretnutie nenastúpi, to oznámi 

vopred. 
 

14. Domáci FK je povinný nastúpiť na stretnutie vo farbách výstroja, uvedeného v adresári klubov 

tohto RS. Hosťujúci FK, v prípade rovnakej farby dresov, musí  pouţiť náhradnú farbu. Výnimkou 

sú prípady, keď sa kluby vopred vzájomne dohodnú na farbe dresov. 
 

15. Domáci FK je vo všetkých súťaţiach ţien a junioriek uvedených v bode 9 povinný na stretnutie 

zabezpečiť zdravotnú sluţbu s riadne vybavenou lekárničkou. V opačnom prípade podlieha 

disciplinárnemu konaniu. 
 

16. Zápisy o stretnutí sa vo všetkých súťaţiach ţien a junioriek vyhotovujú výlučne v ISSF. 
 

17. Do súťaţe "Liga majstrov ţien 2018/2019" sa v súlade so štatútom tejto súťaţe kvalifikuje víťaz I. 

ligy  ţien  súťaţného  ročníka  2017/2018  (do  letnej  súťaţe Ligy majstrov má nárok postupu 

vţdy aktuálny majster SR). 
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18. Halová sezóna mládeţe -  ţiačok, finálový turnaj  ţiačok o majstra SR, regionálne  turnaje WU14 

riadi Oddelenie mládeţe a koncepcie rozvoja futbalu SFZ, v spolupráci s ŠTK SFZ. 
 

19. Riadiaci orgán  súťaţí ţien a junioriek na ţiadosť FK cez ISSF automaticky odloţí  súťaţné  

stretnutie  pri nominovaní 3 hráčok  jedného  druţstva do reprezentačného výberu  SR  príslušnej  

vekovej kategórie,  kde sa berie do úvahy aj moţnosť striedavého štartu a pod. 

20. Zmeny  termínov  stretnutí  v súťaţiach  ţenského futbalu,  uvedených  v schválenej  termínovej 

listine, môţu byť vykonané len v  súlade s ustanoveniami čl. 17 tohto RS. ŠTK svoje  rozhodnutie 

zverejní v ÚS. 
 

21. Víťaz I. ligy ţien obdrţí pohár a medaily (30ks). Finančnú odmenu obdrţia FK umiestnené na 1. 

mieste 750 €, na 2. mieste 500 €, na 3. mieste 250 €. 
 

22. Víťaz  I. ligy junioriek obdrţí pohár a  medaily (30 ks). Prvých šesť druţstiev v konečnej tabuľke 

obdrţí na konci súťaţného ročníka 2017/2018 finančný príspevok SFZ nasledovne: 
 

1. miesto: 500 € 

2. miesto:  400 € 

3. miesto:  300 € 

4. miesto:  200 € 

5. miesto:  200 € 

6. miesto:  200 € 
 

23. Víťaz SlP ţien obdrţí putovný pohár, do vlastníctva  repliku pohára, medaily (30 ks) a  finančnú 

odmenu 500 €. Porazený finalista pohár, medaily a finančnú odmenu 150 €. Delegovaní 

rozhodcovia vo finálovom stretnutí SlP ţien obdrţia pamätnú plaketu. 
 

24. Víťazi jednotlivých skupín II. ligy obdrţia pohár, medaily a finančnú odmenu 250 €. 
 

25. Všetkým klubom, ktorým prislúcha finančná odmena podľa znenia tohto článku RS, bude táto 

vyplatená na základe vystavenia faktúry klubu, ktorá musí byť doručená na SFZ najneskôr do 31. 

7. 2018. V opačnom prípade finančná odmena nebude vyplatená. 
 

26. V prípade  odhlásenia  sa  alebo  vylúčenia  jedného  z druţstiev, ktoré tvoria dvojičku v súťaţi I. 

liga ţeny a I. liga juniorky zo súťaţe, bude vyradené aj druhé druţstvo. Výsledky oboch druţstiev, 

dosiahnuté v aktuálnom súťaţnom ročníku, sa anulujú resp. sa postupuje v zmysle SP čl. 12,         

a tieto druţstvá sa povaţujú za zostupujúce. Dosiahnuté karty a disciplinárne tresty v týchto 

stretnutiach ostávajú v platnosti. 
 

27. V prípade, ak sa nenaplní počet druţstiev, ktoré spĺňajú zaradenie do súťaţe  I. liga ţeny na 10, 

počet druţstiev a vyţrebovanie súťaţe bude tejto skutočnosti prispôsobené. 
 

28. Kluby štartujúce v republikových súťaţiach ţien, riadených SFZ, sú povinné formou kaucie, 

v termíne pred začiatkom súťaţného ročníka 2017/2018 stanovenom ŠTK, uhradiť nasledovné 

štartovné: 
  

I. liga ţeny 300 € 

 II. liga ţeny 150 € 
 

V prípade, ţe klub odstúpi zo súťaţe, resp. bude vyradený zo súťaţe, kaucia prepadá v prospech 

SFZ. V prípade, ţe klub súťaţný ročník dohrá, bude mať vyplatené všetky mesačné zberné faktúry 

a bude pokračovať aj v nasledujúcom súťaţnom ročníku, kaucia zostáva na účte SFZ počas celého 

pôsobenia FK v SFZ riadených súťaţiach.  

Ak FK z I. ligy ţien zostúpi do II. ligy, resp. sa prihlási do II. ligy, môţe poţiadať o vrátenie 

rozdielu sumy uhradenej kaucie. Ak klub z II. ligy postúpi do I. ligy, doplatí rozdiel stanovenej 
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kaucie. V prípade, ţe sa FK neprihlási do ďalšieho súťaţného ročníka, môţe poţiadať SFZ 

o vrátenie celej uhradenej kaucie. 

      

24. DELEGOVANÉ OSOBY 

a) Delegovanými osobami (DO) na súťaţné stretnutia sú: Delegát zväzu (DZ), delegát stretnutia 

(DS), pozorovateľ rozhodcov (PR), rozhodca (R), asistent rozhodcu (AR), náhradný rozhodca 

(NR) a pomocný asistent rozhodcu (PAR). 
 

b) FK, ktorý  je  organizátorom  majstrovského  futbalového  stretnutia, je povinný v zmysle SP, PF 

a tohto RS vytvoriť pre všetky DO náleţité podmienky pre výkon ich funkcie v stretnutí. Najvyššie 

postavenou osobou na futbalovom stretnutí je DZ (v II. lige muţov DS), ktorý zastupuje SFZ so 

svojimi právami a povinnosťami, v zmysle predpisov SFZ. Pre zabezpečenie výkonu povinností a 

práv DO a hodnotenie stretnutia, je organizujúci FK povinný zabezpečiť ochranu DO počas celého 

ich pôsobenia na stretnutí, s vyuţitím všetkých dostupných technických, organizačných a iných 

prostriedkov. 
 

c) DO na súťaţné stretnutie delegujú príslušné komisie SFZ (príp. RFZ). Delegácie na stretnutia sú 

zverejňované na webstránke SFZ. V odôvodnených prípadoch si SFZ vyhradzuje právo spôsobu 

oznámenia delegácie podľa potreby (telefón alebo e-mail).                     

Nominačné listiny DO republikových súťaţí, ktoré pre súťaţný ročník 2017/2018 schválil VV 

SFZ, sú platné len pre tento súťaţný ročník. Po jeho ukončení sa ich platnosť končí.                  
DO sa riadia všeobecne platnými predpismi SFZ, štatútmi príslušných komisií, zásadami pre 

činnosť delegáta SFZ, ustanoveniami Zákona č. 1/2014 Z. z. a ďalších predpisov platných v SFZ. 

d) FK vyhradí pre DO 4 samostatné miesta na tribúne, na úrovni stredovej čiary, s dobrým výhľadom 

na HP. Tieto miesta označí a oddelí od divákov a funkcionárov. Na štadiónoch / ihriskách, kde sa 

hrávajú stretnutia dorasteneckých súťaţí, v prípade nepriaznivého počasia tam, kde nie je krytá 

tribúna, je FK povinný pre DO zabezpečiť vhodný krytý prístrešok na sledovanie stretnutia, 

prípadne riešiť túto situáciu v zmysle čl. 6, bod f) tohto RS. FK II. ligy sa ukladá mať k dispozícii 

funkčný televízny prijímač, s moţnosťou pripojenia videokamery, resp. DVD prehrávača, za 

účelom prípadného zhliadnutia záznamu po stretnutí. Zhliadnutie záznamu musí byť DO umoţnené 

v samostatnej miestnosti, bez prítomnosti iných osôb (s výnimkou videotechnika). 

e) Aktívny R republikových súťaţí nemôţe nastúpiť ako riadne registrovaný hráč v majstrovských 

stretnutiach súťaţí riadených SFZ. 

f) Na stretnutia riadené SFZ, môţu DO, okrem DZ (v II. lige muţov DS), delegovať aj RFZ, za 

predpokladu vopred dohodnutých podmienok medzi zainteresovanými komisiami SFZ a RFZ. 

Pokyny pre R a NR 

NR je oficiálne delegovaná osoba SFZ. Pre zjednotenie výkladu o právach a povinnostiach NR, 

vydáva KR tieto pokyny: 
 

a) Na stretnutia II. ligy, SC a SuP deleguje KR NR z radov R, uvedených na listine R a AR pre 

príslušný súťaţný ročník. Delegovať môţe aj NR z radov RFZ, za vopred dohodnutých podmienok 

medzi zainteresovanými komisiami rozhodcov. NR zastúpi R alebo AR v prípade, ak tento 

z váţnych dôvodov nemôţe ďalej plniť svoju funkciu (napr. pre zranenie, nevoľnosť a pod.). Ak to 

zdravotný stav umoţňuje, vystriedaný R alebo AR dokončí stretnutie vo funkcii NR. 
 

b) NR pred, počas, ako aj po stretnutí vypĺňa priebeţne tlačivo Záznam o činnosti NR, ktoré je 

povinný nosiť na stretnutie NR. Pri jeho vypĺňaní sa riadi pokynmi KR. Komplexne vyplnené a 

podpísané tlačivo na oboch stranách zašle na príslušný riadiaci orgán a DK SFZ elektronickou 

poštou iba v prípade disciplinárnych nedostatkov (jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk, 

lukas.pitek@futbalsfz.sk). 

mailto:jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk
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Záznam o činnosti je NR povinný uchovávať pre prípad jeho vyţiadania aţ do oficiálneho 

ukončenia súťaţného ročníka riadiacim orgánom príslušnej súťaţe. 
 

c) NR sa po nominácii na konkrétne stretnutie skontaktuje s R a dohodne sa na farebnom zladení 

výstroja R a AR a v prípade potreby aj na koordinácii dopravy do miesta stretnutia. 
 

d) NR sa dostaví na štadión 90 min. pred ÚHČ. V príprave na stretnutie postupuje podľa 

nasledovného harmonogramu a rozsahu činnosti: 

● 90 min. pred ÚHČ po príchode do areálu štadióna sa spolu s R a AR sa zúčastní na kontrole 

pripravenosti HP, lavičiek náhradníkov a technickej zóny. Za prítomnosti zodpovedného 

domáceho usporiadateľa skontroluje aj podmienky pre svoju činnosť (vhodné  miesto medzi 

lavičkami náhradníkov, stolík, dáţdnik, tabule na striedanie). Určí miesto pre obsluhu nosidiel      

v blízkosti lavičiek náhradníkov. Dohodne sa s R o mieste rozcvičovania náhradníkov a oznámi to 

vedúcim oboch druţstiev. Upozorní ich na potrebu farebného odlíšenia náhradníkov od hráčov na 

hracej ploche. 

● 75 min. pred ÚHČ sa zúčastní na technickej porade prerokovania výstroja hráčov, skontroluje 

farebnú odlišnosť výstroja  hráčov, brankárov, oboch druţstiev a rozhodcov navzájom. 

O nedostatkoch a sporných veciach informuje R a ten zaujme konečné stanovisko. Následne 

zabezpečí odstránenie nedostatkov. 

● 50 min. pred ÚHČ sa prezlečie do výstroja, skontroluje v kabínach druţstiev výstroj hráčov, 

kopačky, chrániče a nepovolené predmety, nebezpečné pre hráča alebo hráčov súpera v zmysle PF 

a plní si úlohy podľa poţiadaviek R. 

● 45 min. pred ÚHČ sú druţstvá povinné mať v ISSF riadne vyplnené nominácie hráčov 

a realizačných tímov v zápise o stretnutí. V prípade akýchkoľvek problémov, znemoţňujúcich 

vyplniť elektronický zápis o stretnutí, sa vypíše papierový zápis o stretnutí, do ktorého R uvedie 

odôvodnenie prečo nebolo moţné urobiť elektronický zápis o stretnutí. R je povinný do 5 hodín 

po stretnutí prepísať papierový zápis o stretnutí do ISSF. 

● 30 min. pred ÚHČ skontroluje, či sú podmienky pre jeho činnosť pripravené v stanovenom 

rozsahu, skontroluje tieţ spôsobilosť všetkých lôpt (v zmysle pravidla II), pripravenosť zdravotnej 

sluţby a nosidiel, oboznámi sa v prípade potreby s obsluhou svetelnej tabule na striedanie. Ak sa 

vyskytnú nedostatky, informuje DZ (v II. lige muţov DS) a hlavného usporiadateľa (ďalej len 

HU), s poţiadavkou o ich urýchlené odstránenie. 

● 20 min. pred ÚHČ preberie s R a AR spôsob vzájomnej spolupráce počas stretnutia. 

● 15 min. pred ÚHČ zabezpečí odchod hráčov z HP a skontroluje jej pripravenosť na stretnutie. 

● 10 min. pred ÚHČ ešte raz skontroluje svoje rozhodcovské potreby. 

● 6-7 min. pred ÚHČ pred nástupom na HP plochu ešte raz skontroluje výstroj hráčov a ich čísla na 

dresoch v súlade so zápisom o stretnutí, obutie (kopačky) hráčov. Ak zistí nedostatky, upozorní R 

a zabezpečí ich odstránenie. 

● 3-4 min. pred ÚHČ zaujme svoje predpísané miesto. Skontroluje počet oprávnených osôb, ktoré 

zaujali miesto na lavičkách náhradníkov, a skontroluje identifikačné preukazy kaţdého člena 

realizačného tímu. Ak je to potrebné, zabezpečí odstránenie nedostatkov, príp. upozorní na ne R. 
 

e) Počas priebehu stretnutia NR: 

● zaznamenáva všetky udelené osobné tresty (čas, číslo hráča, druh a prípadne aj dôvod podľa 

vlastného pozorovania); 

● zaznamenáva dosiahnuté góly (čas, číslo strelca gólu, priebeţný výsledok); 

● zabezpečuje striedanie hráčov, skontroluje ich výstroj. Keď je striedanie pripravené, poţiada AR 1           

o signalizáciu striedania. Ak R dá na to pokyn, tabuľou ukáţe číslo striedaného hráča a potom 

číslo striedajúceho hráča. Zabezpečuje, aby striedanie prebehlo podľa PF. V prípade nedostatkov 

nedá signál na striedanie, pokiaľ sa neodstránia. Vo váţnych prípadoch upozorní R v prerušenej 

hre a ten rozhodne s konečnou platnosťou. O striedaní si vedie podrobnú evidenciu (čísla hráčov, 
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príslušnosť klubu, hrací čas); 

● sleduje správanie lavičiek náhradníkov v technickej zóne v rozsahu stanovenom PF (str. 39)          

a tohto Rozpisu (čl. 13). Na lavičke náhradníkov musia všetci oprávnení zaujať  svoje miesto . Stáť   

v tomto priestore môže v prípade potreby hlavný tréner , ktorý udeľuje taktické pokyny . V prípade, 

ţe správanie osôb v technickej zóne presiahne dovolenú hranicu , poţiada sám o  nápravu                

a ukľ udnenie . Pri opakovaných prejavoch nešportového správani a alebo hrubého nešportového 

správania vyuţije prerušenie hry a upozorní R , ktorý vykáţe vinníka z hráčskej lavičky , príp. 

urobí ďalšie opatrenia v súlade s PF . O týchto skutočnostiach si vedie záznamy , s ktorými po 

stretnutí oboznámi R a DZ (v II. lige muţov DS);  

● Pri opakovaných prejavoch nešportového správania, alebo hrubého nešportového správania, 

vyuţije prerušenie hry a upozorní R, ktorý vykáţe vinníka z hráčskej lavičky, príp. urobí ďalšie 

opatrenia, v súlade s PF. O týchto skutočnostiach si vedie záznamy, s ktorými po stretnutí 

oboznámi R a DZ (v II. lige muţov DS); 

● ak je potrebné ošetrenie hráča na HP , sleduje signalizáciu R a podľa nej usmerṇ̌uje vstup 

oprávnených osôb na HP. Po ošetrení zraneného hráča mimo hracej plochy je nápomocný, ak je to 

moţné, aby sa takýto hráč vrátil do hry podľa PF; 

● kontroluje priebeh rozcvičovania náhradníkov (miesto, spôsob rozcvičovania sa bez lopty             

a farebné rozlíšenie náhradníkov od hráčov na HP). Zabezpečí odstránenie nedostatkov; 

● sleduje udalosti na HP i mimo nej. V prípade potreby podá informáciu R, ak bude o to poţiadaný, 

a to ihneď alebo správu po skončení stretnutia. V prípade váţnej disproporcie  v totoţnosti 

napomínaných alebo vylúčených hráčov, má R pravdivo  informovať, aby sa predišlo chybným 

rozhodnutiam; 

● sleduje dohodnutý pokyn R o nadstavenom hracom čase kaţdého polčasu. V poslednej minúte 

riadneho hracieho času (cca 15 sekúnd pred jeho uplynutím), oznámi tabuľou dĺţku nadstavenia 

hracieho času tak, aby informáciu získalo čo najviac prítomných; 

● sleduje funkčnosť a činnosť podávačov lôpt. Pri nedostatkoch upozorní HU a zabezpečí ich 

odstránenie; 

● po ukončení prvého polčasu spolupracuje pri zabezpečení predpísaného spôsobu odchodu hráčov 

a rozhodcov z HP do kabíny; 

● v súlade s bodom 1 týchto pokynov, si pred prevzatím funkcie zistí a porovná potrebné údaje 

(odohraný hrací čas, napomínaných a vylúčených hráčov, striedania) a potom pokračuje v novej 

funkcii. Podobne R a AR postupujú v súlade s týmito pokynmi, ak pokračujú vo funkcii NR; 

● v stretnutiach SC pri kopoch na bránu zo značky pokutového kopu zabezpečuje, aby na HP boli 

len oprávnení hráči. 
 

f) Po skončení stretnutia NR: 

● spolupracuje pri zabezpečení predpísaného spôsobu odchodu hráčov a rozhodcov z HP do kabíny; 

● poskytne všetky údaje R na doplnenie zápisu o stretnutí v potrebnom rozsahu a je nápomocný pri 

jeho vyplňovaní. V ţiadnom prípade však sám zápis nevyplňuje, pokiaľ riadiaci orgán nestanoví 

inak; 

● poskytne informácie o kritických situáciách v priebehu stretnutia R, AR a DZ (v II. lige muţov 

DS). 
 

g) FK, ktorý je organizátorom súťaţného stretnutia, vytvorí NR podmienky pre výkon jeho funkcie                

v rozsahu týchto pokynov. NR je oficiálne DO SFZ, preto v prípade potreby je povinná US, ale      

i účastníci stretnutia (hráči, tréneri a funkcionári) rešpektovať jeho pokyny a rozhodnutia. NR 

prináleţí odmena a ostatné náhrady, podobne ako ďalším DO SFZ, a vypláca sa  prostredníctvom 

EÚ, v súlade s ustanoveniami čl. 7.  
 

h) R po ukončení stretnutia doplní všetky potrebné údaje do elektronického zápisu o stretnutí a za 
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prítomnosti vedúcich oboch zúčastnených druţstiev ho bezodkladne uzavrie. V prípade, ţe riadiaci 

orgán súťaţe vyţaduje tlačenú formu zápisu o stretnutí, vytlačí sa jeden exemplár zápisu                

o stretnutí, ktorý podpíšu obaja kapitáni. Tento zápis bude rozhodca povinný uchovávať pre prípad 

jeho vyţiadania, aţ do oficiálneho ukončenia súťaţného ročníka riadiacim orgánom príslušnej 

súťaţe. Originál zápisu o stretnutí v papierovej forme, podpísaný kapitánmi druţstiev, je R 

povinný zaslať na príslušný riadiaci orgán a DK elektronickou poštou iba v prípade 

disciplinárnych nedostatkov (dk@futbalsfz.sk, jaroslav.zabransky@ futbalsfz.sk), resp. v prípade 

námietok kapitána (jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk). 

i) R je povinný vyplniť a uzavrieť elektronický zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia. Vo 

výnimočnom prípade, ktorého odôvodnenie uvedie do zápisu o stretnutí, tak môţe vykonať 

najneskôr do 5  hodín po skončení stretnutia. 

 

Pokyny pre DZ a DS     

DZ (v II. lige muţov DS) zastupuje na súťaţnom stretnutí SFZ. Svoju funkciu vykonáva s právami        

a povinnosťami v zmysle predpisov SFZ a zákonných noriem a ustanovení. Na stretnutí plní kontrolnú, 

pozorovateľskú a hodnotiacu funkciu. 

Na súťaţné stretnutie prichádza spravidla 120 min. pred jeho začiatkom. Počas priebehu stretnutia úzko 

spolupracuje zo zástupcom organizátora, zodpovedným za priebeh podujatia, HU, BM, ako aj ďalšími 

funkcionármi stretnutia. 

Vykonáva kontrolu pripravenosti podujatia, sleduje pôsobenie činnosti HU, BM a celej US. Spolu        

s ostatnými DO skontroluje pripravenosť hracej plochy (správne vyznačenie čiar, bránok, lavičiek 

náhradníkov a umiestnenie reklamných panelov okolo hracej plochy). V prípade nedostatočnej 

pripravenosti HP a jej náleţitostí, poţiada organizátora o zosúladenie stavu s Pravidlami futbalu.        

V prípadoch nespôsobilosti hracej plochy podrobne uvedie zistenia vo svojej správe. 

Vedie poradu pred stretnutím, ktorú začne 75 min. pred začiatkom stretnutia. Z  porady pred stretnutím 

sa vyhotovuje záznam, ktorý si DZ alebo DS ukladá k dokumentácii zo stretnutia. 

V priebehu podujatia dozerá na priebeh stretnutia, sleduje správanie sa hráčov,  realizačných tímov, 

divákov, funkcionárov, podávačov lôpt, prípadne ďalších osôb, ktoré majú moţnosť pohybovať sa       

v priestoroch ihriska. 

DZ alebo DS má právo pri dokumentovaní priebehu stretnutia pouţívať fotoaparát, videokameru, 

alebo iné prostriedky na snímanie obrazu. 

V  prípadoch zistenia nedostatkov upozorní na ne HU a poţiada o nápravu.  HU je povinný splniť 

všetky oprávnené poţiadavky na nápravu nedostatkov. Kaţdý zistený nedostatok DZ alebo DS 

zaznamená vo svojej správe. 

V priebehu podujatia dohliada na zákaz predaja alkoholických nápojov a nápojov ktorých predaj je 

podmienený podávaním v papierových, alebo plastových obaloch. 

Po skončení stretnutia vypracuje v ISSF svoju správu v ktorej pravdivo uvedie všetky skutočnosti, 

ktoré zistil počas svojej delegácie. Pri spracovaní správy spolupracuje s PR. Správu delegáta zo 

stretnutia uzatvorí v ISSF do 48 hod. od skončenia stretnutia. 

 

Pokyny pre PR: 

PR na stretnutie prichádza spravidla 90 min. pred ÚHČ (I. LSD 60 min. pred ÚHČ). Na futbalovom 

stretnutí plní svoju  pozorovaciu a hodnotiacu funkciu. Zúčastňuje sa koordinačnej porady pred 

stretnutím. V priebehu stretnutia zo svojho miesta (spravidla na hlavnej tribúne)  sleduje výkony 

rozhodcov a nestranne a objektívne zaznamenáva ich klady a nedostatky. Po skončení stretnutia PR 

zhodnotí výkon všetkých rozhodcov. Správu PR riadne vyplní a uzatvorí v ISSF nasledovne: 

● v prípade udelenej ČK alebo vypísania tlačiva k disciplinárnemu pokračovaniu zo stretnutí hraných   

v piatok, sobotu a nedeľu, zašle správu najneskôr do pondelka do 14:00 hod. Zo stretnutí hraných     

v ostatných dňoch týţdňa, zašle správy najneskôr do 24 hod. po ukončení stretnutia; 
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● v prípade, ţe nenastal ani jeden z vyššie spomínaných prípadov, správy zo stretnutí hraných v piatok, 

sobotu a nedeľu zašle PR najneskôr do utorka do 8:00 hod., zo stretnutí hraných v ostatné dni týţdňa 

najneskôr do 24 hod po ukončení stretnutia.      

  Elektronickou poštou zasielajú svoje správy PR na adresu KR SFZ (jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk). 

V prípadoch, ktoré sú hodné zreteľa a PR ich povaţuje za potrebné uviesť v Správe DS zo stretnutia, 

úzko spolupracuje s DS. 

 

25. SŤAŢNOSTI 

1. V  prípade, ţe chce FK  podať  sťaţnosť  na  výkon  R,  AR  alebo NR,  táto musí byť podaná 

výhradne prostredníctvom ISSF príslušnému riadiacemu orgánu (nie KR SFZ) najneskôr do 48 

hodín po stretnutí. Sťaţnosť musí obsahovať: 

a) názov klubu, ktorý podáva sťaţnosť; 

b) mená a priezviská osôb oprávnených klub zastupovať; 

c) označenie stretnutia (súťaţe a kola), ktoré je predmetom sťaţnosti; 

d) popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R, AR, alebo NR), voči ktorým podáva klub sťaţnosť, 

s vyznačením času (minutáţe); 

e) označenie názvu klubu (súpera), ktorého sa sťaţnosť týka.            
 

Poplatok za prerokovanie sťaţnosti na výkon R, AR alebo NR bude FK zahrnutý do mesačnej 

zbernej faktúry vystavenej SFZ a bude vrátený klubu iba v prípade, ţe sťaţnosť bola uznaná za 

opodstatnenú vo všetkých jej bodoch. Listy, resp. podnety klubov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené 

podmienky oficiálnej sťaţnosti, nebudú príslušným riadiacim orgánom prerokované. 
 

2. Štatutárny orgán klubu alebo ním splnomocnený funkcionár, je do 48 hodín po skončení stretnutia 

oprávnený podať na príslušný riadiaci zväz námietku. Námietka musí byť podaná výlučne 

elektronicky v ISSF, v súlade so znením čl. 85 a 86 SP. 

 

26. SPROSTREDKOVATELIA 

Od 1. 4. 2015 vstúpili do platnosti pravidlá FIFA o činnosti sprostredkovateľov, ktoré nahradili 

dovtedajšie predpisy pre licencovaných agentov hráčov (www.futbalsfz.sk). Poplatok za registráciu 

nového sprostredkovateľa uvádza čl. 29. 

Menný zoznam všetkých sprostredkovateľov registrovaných v SFZ je prístupný na websídle SFZ 

(http://www.futbalsfz.sk/legislativa-sprostredkovatelia). 
 

 

27. KLUBOVÝ LICENČNÝ SYSTÉM 

1. V prípade, ţe v súťaţi Slovnaft Cup súťaţného ročníka 2017/2018 postúpi do semifinále klub, 

ktorý nie je účastníkom Fortuna ligy (FL) a nevzťahujú sa naň ustanovenia klubového licenčného 

systému, je takýto klub povinný písomne poţiadať licenčnú komisiu SFZ o uplatnenie tzv. 

mimoriadneho pouţitia klubového licenčného systému (viď Smernica klubového licenčného 

systému SFZ, vydanie 2015 - novelizácia, čl. 7 a 22), pričom ţiadosť musí byť komisii doručená 

najneskôr do 10. 4. 2018. 
 

2. Licenčná komisia SFZ je povinná o  tejto skutočnosti v stanovenom termíne písomne informovať 

licenčnú administratívu UEFA (UEFA Club Licensing & Financial Fair Play Unit), ktorá rozhodne 

o termínoch a rozsahu preverenia uvedeného/ých klubu/ov. 
 

3. Kluby štartujúce v klubových súťaţiach UEFA súťaţného ročníka 2017/2018 podliehajú aj 

ustanoveniam Finančného fair play v súťaţiach UEFA (UEFA FFP), definovaným 

v Ustanoveniach  finančného monitorovania klubov a UEFA FFP, vydanie 2015, čo znamená, ţe 

v priebehu súťaţného ročníka 2017/2018 môţu byť kedykoľvek objektom finančného 
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monitorovania, vykonávaného Orgánom UEFA pre finančnú kontrolu klubov (UEFA CFCB).    
 

28. OSTATNÉ USTANOVENIA K ORGANIZÁCII STRETNUTIA 

a) Voľný vstup na vyhradené, prípadne riadne označené sedadlá majú: 

1. Delegáti SFZ - 4 miesta; 

2. Vedenie hosťujúceho druţstva (II. liga max. 20 osôb, ostatné súťaţe max. 10 osôb); 

3. Účastníci predzápasu (I. LSD, I. LMD, I. LSŢ, I. LMŢ - max. po 25 osôb); 

4. Akreditovaní zástupcovia médií, teda píšuci novinári, rozhlasoví reportéri a pracovníci 

televízie, ktorých akreditácia redakcií sa vykoná pred otvorením súťaţného ročníka, pričom 

novinári, členovia Klubu športových novinárov majú právo voľného vstupu na stretnutia na 

voľné miesta v sektoroch hľadiska. Akreditácie sú výhradne v kompetencii FK; 

5. Osoby telesne postihnuté s preukazom ZTO a ZTP/P. 
 

b) Pri stretnutiach II. ligy môţe byť maximálny počet oficiálnych členov výpravy 30 osôb (18 hráčov, 

tréner, asistent/i, lekár, masér, fyzioterapeut, vedúci muţstva a 1 zástupca FK), pričom na lavičke 

náhradníkov môţe sedieť maximálne 13 osôb (tréner, asistent trénera - 2x, lekár, masér, fyzioterapeut, 

vedúci muţstva - klub je povinný určiť 6 osôb z uvedených a 7 náhradníkov). V prípade, ţe tréner 

alebo asistent trénera je uvedený v zápise o stretnutí aj ako hráč, na lavičke sa môţe zdrţiavať o jednu, 

resp. príslušný počet osôb menej. 
 

c) FK II. ligy sú pri organizácii domáceho stretnutia pre zástupcov médií povinné zabezpečiť 

(podmienky sa týkajú aj organizácie stretnutia SC): 

- vyhradenú miestnosť pre prácu pred, počas a po stretnutí, do ktorej nemajú prístup iné 

neoprávnené osoby, vybavenú pracovnými pultmi (stolíkmi) s internetovým pripojením a 

bezproblémovo dostupným WC; 

- zápasové súpisky druţstiev najneskôr 30 minút pred začiatkom stretnutia; 

- dostatočný počet fotoviest pre fotoreportérov, umoţňujúcich im vstup do vyhradených priestorov 

na/pri hracej ploche; 

- vyhradené miesta na tribúne, viditeľne oddelené od ostatných miest tak, aby zástupcom médií 

bolo umoţnená práca pred, počas a po stretnutí, bez akéhokoľvek vstupu iných neoprávnených 

osôb do tohto vyhradeného priestoru; 

- konanie tlačovej konferencie s účasťou oboch hlavných trénerov do 30 minút po skončení 

stretnutia; 

- priestor mixzóny pre kontakt s hráčmi, či inými zástupcami jednotlivých druţstiev, bez- 

prostredne po stretnutí. 
 

d) Povinnosti organizátora stretnutia sú upravené v Zákone č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných 

športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnými ustanoveniami SP, ktorý 

tieţ definuje povinnosti hosťujúceho druţstva. 
 

Pri zabezpečovaní organizácie stretnutí sú FK II. ligy povinné sa riadiť zákonom č. 1/2014 Z. z. a tieţ 

písomnou dohodou s príslušným riaditeľstvom PZ SR, podľa ustanovenia § 18, ods. 4 predmetného 

zákona, ak bola takáto dohoda uzavretá.  

Taktieţ sú povinné riadiť sa Organizačným poriadkom a Návštevným poriadkom, ktoré musia 

obsahovať všetky náleţitosti, súvisiace s organizáciou stretnutia, zabezpečením a výkonom činnosti 

US, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a 

ţivotného prostredia v priebehu podujatia a v súvislosti s ním. V Návštevnom poriadku podujatia 

organizátor upraví podrobnosti, súvisiace s účasťou divákov na podujatí. 

e) V republikových súťaţiach dospelých, I. LSD U19 a I. LMD U17, I. lige ţien a semifinále SlP ţien, 

je poriadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu (príp. 
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filmového záznamu), s trvalým údajom plynúceho času, vykonaného z pozície (úrovne) stredovej čiary 

minimálne jednou kamerou. Videozáznam (príp. filmový záznam) si k svojej činnosti majú právo 

vyţiadať odborné komisie (DK, KR a pod.) i orgány SFZ. 

Záznam musí byť vyhotovený videokamerou (filmovou kamerou), upevnenou na statíve, pričom 

nahrávanie musí byť zabezpečené tak, aby nemohlo prísť k jeho prerušeniu, zapríčinenému výpadkom 

elektrického prúdu, t.j., kamera musí byť zabezpečená náhradným elektrickým zdrojom (batéria).       

V prípade nedodania záznamu, prípadne dodania neúplného záznamu, bude to povaţované za 

porušenie podmienok v rámci licenčného systému mládeţe SFZ. 

Záznam musí byť vykonaný aţ do úplného odchodu hráčov, rozhodcov a členov realizačných tímov     

z hracej plochy do útrob štadiónu. Tento spôsob záznamu musí byť vykonaný ako v polčasovej 

prestávke, tak aj po skončení stretnutia. 

Po skončení stretnutia musí FK zabezpečiť prítomnosť videotechnika, ktorý v prípade potreby umoţní 

DS/PR zhliadnutie záznamu stretnutia. 

V I. LSD U19 a I. LMD U17, I. lige ţien a semifinále SlP ţien je moţné vyhotoviť záznam za 

dodrţania vyššie uvedených zásad organizujúcim FK. Právo vyhotoviť záznam (videotechnik) má        

i hosťujúci FK. V takom prípade je organizujúci FK povinný vytvoriť potrebné podmienky (vhodné 

miesto, prívod el. prúdu a pod.) pre videotechnika, vyhotovujúceho záznam, a musí mu vyhotovenie 

záznamu umoţniť. O vyhotovenie videozáznamu môţe poţiadať aj iný subjekt. Usporiadajúci FK 

môţe dať k vyhotoveniu súhlas. 

Záznam z kaţdého súťaţného stretnutia vkladá poriadajúci FK povinne do 24 hod. po ukončení 

stretnutia na úloţisko SFZ na archivovanie. 

Pri porušení vyššie uvedených zásad odborná komisia takto zhotovený záznam odmietne ako záväzný 

doklad. Porušenie bude riešené v zmysle platných ustanovení DP. 

V prípade, ţe si domáci FK túto povinnosť nesplní, môţe mu byť na podnet riadiaceho orgánu uloţená 

finančná pokuta 100 €, ktorá mu bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry. 

f) V priebehu stretnutí je moţné pouţívať zvukové predely, tzv. „jingle“, avšak výhradne počas 

prerušenia hry. FK môţu vyuţiť pôsobenie roztlieskavačiek aj počas stretnutia, avšak výhradne vo 

vyhradených priestoroch za bránkami druţstiev. 

g) Organizujúci FK je povinný pri majstrovskom stretnutí v II. polčase oznámiť rozhlasom počet 

prítomných divákov. 

h) FK môţe podať námietku na herné dôsledky najneskôr do 48 hodín po skončení príslušnej časti 

jeseň - jar súťaţného ročníka. Námietku voči schváleným výsledkom príslušnej časti súťaţného 

ročníka a ročníka ako celku, zaslanú po tomto termíne, príslušný riadiaci orgán súťaţe nebude 

akceptovať. 

i) FK sú povinné viesť vlastnú evidenciu napomínaných (ŢK) a vylúčených (ČK) hráčov. Kluby 

zodpovedajú za skutočnosť, ţe hráči v treste nenastúpia na stretnutie v období trestu. 

j) V prípade, ţe hlavný tréner druţstva alebo jeho asistent bude v majstrovskom stretnutí R stretnutia 

vykázaný z lavičky náhradníkov, je organizujúci klub povinný zabezpečiť mu bezpečné miesto na 

tribúne. 

Odchod vykázaného trénera (asistenta) z lavičky na vyhradené miesto zabezpečí člen US, viditeľne 

označený v zmysle znenia ods. e vyššie, ktorý vykázaného trénera (asistenta) na vyhradené miesto 
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odprevadí a aţ do ukončenia stretnutia zodpovedá za jeho bezpečnosť. V prípade, ţe vykázaný tréner 

(asistent) neakceptuje odchod na vyznačené miesto, R nebude pokračovať v stretnutí. 

k) Pri organizovaní podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, musia byť 

zriadené vo vnútornom priestore štadiónu najmenej dve miesta zdravotníckej pomoci, so 

zdravotníckym pracovníkom. Pri ostatných podujatiach musí byť zriadené najmenej jedno miesto 

zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom alebo osobou, ktorá získala potvrdenie               

o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci. 
 

l) V stánkoch s občerstvením musia byť pouţívané iba plastové, resp. papierové poháre a taniere. 

Akékoľvek sklenené predmety sú zakázané. Nemôţu sa predávať nápoje v akýchkoľvek 

uzatvárateľných obaloch. V prípade, ţe divák na štadión uţ prichádza s plastovou fľašou alebo 

nápojom v akomkoľvek uzatvárateľnom obale, je usporiadateľ povinný mu ju pri vstupe odobrať. 

Zakázané je predávať akékoľvek alkoholické nápoje s vyšším obsahom alkoholu ako 4,1% objem. 

jednotiek, ak obec podľa osobitného predpisu nevydala obmedzenie alebo úplný zákaz ich predaja. 

m) Pri organizovaní rizikového stretnutia je jeho organizátor povinný zriadiť pri vchodoch 

a východoch a v priestoroch štadiónu kamerový systém (§21 zákona č. 1/2014 Z. z.), ktorý umoţní 

nepretrţité monitorovanie priestorov štadiónu počas stretnutia, identifikáciu fyzickej osoby alebo 

predmetu a zabezpečí digitálny záznam. Kamerový systém musí byť zriadený tak, aby nezasahoval do 

súkromia fyzických osôb, ktoré nie sú účastníkmi stretnutia. Priestory monitorované kamerovým 

systémom musia byť zreteľne označené ako monitorované pri kaţdom vstupe na štadión. 

Pre potreby DO je obsluha kamerového  systému  povinná  zabezpečiť prehranie záberov podľa ich  

poţiadavky a prípadne pre potreby DK SFZ zabezpečiť nahranie týchto záberov na prenosný nosič dát. 

Usporiadanie športového zariadenia a športoviska nesmie podnecovať účastníkov podujatia 

k nevhodnému správaniu. Musí zabezpečovať efektívnu kontrolu všetkých účastníkov podujatia, 

účelné rozmiestnenie bezpečnostných prekáţok slúţiacich na ich rozdelenie, označenie a zatvorenie 

sektorov pre divákov. Sektory pre divákov je moţné rozdeliť aj reťazou osôb, vytvorenou z členov US, 

prípadne SBS. 
 

ma) Člen usporiadateľskej sluţby je povinný mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu 

alebo reflexnú rovnošatu  oranţovej farby, s výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na 

prednom a zadnom diele, ak ide o usporiadateľa. Pri medzinárodnom podujatí sa môţe pouţívať aj 

nápis určený pravidlami medzinárodnej športovej organizácie; 

 

mb) Člen usporiadateľskej sluţby, ktorý plní úlohy odborne spôsobilej osoby prevádzkovateľa stráţnej 

sluţby, je povinný mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu ţltej farby, s výrazným 

nápisom  „SECURITY” a číslom na prednom a zadnom diele alebo rovnošatu stráţnej sluţby podľa 

osobitného predpisu; 
 

mc) Hlavný usporiadateľ je povinný mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo 

reflexnú rovnošatu  oranţovej farby, s výrazným nápisom "HLAVNÝ USPORIADATEĽ" a číslom 

na prednom a zadnom diele; 
 

md) Člen usporiadateľskej sluţby je povinný na vyzvanie predloţiť doklad totoţnosti a osvedčenie 

hlavného usporiadateľa, osvedčenie bezpečnostného manaţéra alebo preukaz usporiadateľa 

organizátorovi podujatia, dozornému orgánu, príslušníkovi Policajného zboru a delegátovi zväzu. 

n) Úhrady poplatkov za prerokovanie disciplinárnych previnení nie sú hradené pred zasadnutím DK    

a doklad o zaplatení poplatku za prerokovanie previnenia sa nepredkladá. Poplatok za prerokovanie 

previnenia bude FK udelený v mesačnej zbernej faktúre SFZ, uhrádzanej klubmi pre príslušné súťaţe. 

DK prerokuje na svojom zasadnutí všetky previnenia, bez úhrady poplatkov vopred. 
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o) Pri udelení pokuty bude FK udelená príslušná suma na mesačnú zbernú faktúru dňom rozhodnutia 

DK SFZ. FK je povinný vykonať úhradu najneskôr v deň splatnosti uvedenom na mesačnej zbernej 

faktúre SFZ, pričom podanie odvolania nemá odkladný účinok. Pokiaľ je výsledkom odvolacieho 

konania zmena výšky pokuty, bude príslušná suma kreditovaná na mesačnú zbernú faktúru dňom 

rozhodnutia odvolacej komisie SFZ. V prípade nesplnenia uvedených podmienok bude postupované    

v zmysle príslušných článkov DP, SP a tohto RS. 

p) Pokuty udelené fyzickým osobám (jednotlivcom napr. hráčom, trénerom) sú pripísané na mesačnú 

zbernú faktúru FK, v ktorom je jednotlivec registrovaný. FK si na základe zmluvného vzťahu 

s dotknutou fyzickou osobou príslušnú pokutu vysporiada. 

29. POPLATKY uvedené vo futbalových predpisoch SFZ 

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr (v ISSF - typ 

všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet 

(platby šekom nebudú akceptované a faktúry budú povaţované za neuhradené) na bankový účet 

uvedený na faktúre.  

Mesačná zberná faktúra je v ISSF generovaná vţdy v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca, 

nasledujúcom po fakturačnom období, za ktoré sa mesačná zberná faktúra vystavuje. Splatnosť faktúry 

je 10 dní, okrem prípadov, ţe deň splatnosti vychádza na štvrtok, piatok alebo deň pracovného pokoja. 

V tomto prípade sa splatnosť predlţuje do prvého pracovného dňa nasledujúceho po štvrtku, piatku 

alebo dni pracovného pokoja (spravidla nasledujúci pondelok). 

Variabilný symbol úhrady je číslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaju, resp. nesprávneho údaju 

alebo v prípade, ţe platiteľ týmto poţadovaným spôsobom platbu neuskutoční, platba nebude 

akceptovaná a bude povaţovaná za neuhradenú. Voči platiteľovi sa v takomto prípade bude ďalej 

pokračovať v zmysle platného DP. 
 

V prípade, ak klub neuhradí mesačnú zbernú faktúru v lehote splatnosti, riadiaci orgán súťaţe odpočíta 

3 body druţstvu klubu najvyššej súťaţe najvyššej vekovej kategórie za kaţdé stretnutie, ktoré odohrá 

počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom (čl. 83 SP).  

Okrem športovo technických dôsledkov za nedodrţanie splatnosti všeobecnej faktúry, je SFZ 

oprávnený fakturovať klubu poplatok za oneskorenie úhrady všeobecnej faktúry v nasledujúcom 

mesiaci. 

Za uhradenie poplatkov riadne a včas sa povaţuje ich uhradenie v lehote splatnosti (pripísanie sumy na 

účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením 

variabilného symbolu faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet. 
 

EÚ synchronizuje  informácie o uhradených faktúrach do systému ISSF kaţdý pracovný deň, na 

základe bankového výpisu z predchádzajúceho dňa (platí aj pri priamom vklade na účet SFZ). 

Reklamácie nesprávnych poloţiek na mesačnej zbernej faktúre (v ISSF – typ všeobecná faktúra) sa 

podávajú na príslušnom zväze (SFZ, RFZ, ObFZ), ktorého orgán (komisia) danú poloţku na faktúru 

zadal. Uznané reklamácie budú zohľadnené v nasledujúcej mesačnej zbernej faktúre. 

Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej súťaţe sú informované o neuhradených faktúrach 

a dôsledkoch ich neuhradenia e-mailovou notifikáciou a prostredníctvom oznamov v ISSF, v ktorom 

sa pre potreby SFZ a jeho členov vytvára automaticky zoznam klubov, ktoré neuhradili riadne a včas 

mesačné zberné faktúry. V prípade rozporu o uhradení platby, plnenie povinnosti preukazuje platiteľ 

dokladom z banky alebo bankovým výpisom EÚ. V prípade, ak reklamácia úhrady v plnej výške a 

v lehote splatnosti bola uznaná, účinok športovo-technických dôsledkov sa ruší ku dňu, kedy bola 

úhrada mesačnej zbernej faktúry pripísaná v prospech účtu SFZ. 

Všetkým aktívnym klubom a zväzom bude do mesačnej zbernej faktúry generovaný poplatok za 

správu, prevádzku a sluţby ISSF podľa platného cenníka. 
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Všetky poplatky uvedené v cenníku, s výnimkou  poplatku za vystavenie RP, sú hradené FK formou 

mesačnej zbernej faktúry vystavenej SFZ. 

 

30. TITULY A CENY 

1) Tituly získajú: 

víťaz Slovenského pohára - Slovnaft Cupu, ročník 2017/2018 

víťaz II. ligy, ročník 2017/2018 

víťaz súťaţe I. LSD získava titul „Majster SR“, ročník 2017/2018 

víťaz súťaţe I. LMD U17 získava titul „Majster SR U17“, ročník 2017/2018 

víťaz súťaţe I. LMD U16 získava titul „Víťaz I. LMD U16“, ročník 2017/2018 

víťaz súťaţe I. LSŢ U15 získava titul „Majster SR U15“, ročník 2017/2018           

víťaz súťaţe I. LSŢZ U14 získava titul „Víťaz I. LSŢZ U14“, ročník 2017/2018    

víťaz súťaţe I. LSŢS U14 získava titul „Víťaz I. LSŢS U14“, ročník 2017/2018    

víťaz súťaţe I. LSŢV U14 získava titul „Víťaz I. LSŢV U14“, ročník 2017/2018               

víťaz súťaţe I. LMŢZ U13 získava titul „Víťaz I. LMŢZ U13“, ročník 2017/2018           

víťaz súťaţe I. LMŢS U13 získava titul „Víťaz I. LMŢS U13“, ročník 2017/2018            

víťaz súťaţe I. LMŢV U13 získava titul „Víťaz I. LMŢV U13“, ročník 2017/2018           

víťaz súťaţe I. LMŢZ U12 získava titul „Víťaz I. LMŢZ U12“, ročník 2017/2018   

víťaz súťaţe I. LMŢS U12 získava titul „Víťaz I. LMŢS U12“, ročník 2017/2018       

víťaz súťaţe I. LMŢV U12 získava titul „Víťaz I. LMŢV U12“, ročník 2017/2018   

víťaz I. ligy ţien, ročník 2017/2018 získava titul „Majster SR“                                                             

víťaz II. ligy ţien, ročník 2017/2018                   

víťaz Ligy junioriek, ročník 2017/2018 získava titul „Majster SR“ 

víťaz I. ligy ţiačok, ročník 2017/2018 získava titul “Majster SR”  

víťaz Slovenského pohára ţien, ročník 2017/2018. 

 

2) V prípade, ţe jednou z cien je medaila, prípadne plaketa, ich počet je nasledovný: 

 Slovenský pohár - Slovnaft Cup  40 

I. liga ţeny     30 

súťaţe dorastu I. LSD a I. LMD  30 (pre druţstvá umiestnené na 1. mieste) 

súťaţ starších ţiakov I. LSŢ   30 (pre druţstvá umiestnené na 1. – 3. mieste) 

I. liga ţiačok     30 (pre druţstvá umiestnené na 1. – 3. mieste) 

 

31. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

Tento Rozpis slovenských republikových súťaţí vo futbale pre súťaţný ročník 2017/2018 schválil 

Výkonný výbor SFZ hlasovaním „per rollam“ dňa 17. júla 2017. 

 
Ján KOVÁČIK, v. r.        Jozef KLIMENT, v. r. 

prezident SFZ        generálny sekretár SFZ 

Ján PANÁK, v. r. 

predseda ŠTK SFZ 
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ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV 

Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava 
 

 
 

P r e a m b u l a 
 

V nadväznosti na zmenu Stanov SFZ schválených Konferenciou SFZ dňa 06. 06. 2014 a na 

základe uznesenia Prezídia ÚNIE LIGOVÝCH KLUBOV (ďalej len „ÚLK“)  zo dňa 04. 07. 2014, 

ktorým sa prijala zmena Stanov ÚLK, v záujme zefektívnenia činnosti ÚLK dochádza k zmenám vo 

vnútornej štruktúre ÚLK a jej členskej základne. 
 

ÚLK je záujmové zdruţenie, ktorého členmi sú futbalové kluby, ktoré sú právnickými osobami so 

samostatnou právnou subjektivitou. Členstvo v zdruţení je zaloţené na princípe účasti druţstva 

príslušného futbalového klubu v najvyššej futbalovej súťaţi muţov. 
 

Členské futbalové kluby v súťaţnom ročníku 2017/2018 sú: AS Trenčín, ŠK Slovan Bratislava, FC 

Spartak Trnava, MŠK Ţilina, MFK Ruţomberok, FK 1904 DAC Dunajská Streda, FK Ţeleziarne 

Podbrezová, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, FK Senica, MFK Zemplín Michalovce, 1. FC Tatran 

Prešov a FC Nitra. 
 

Organizačná štruktúra: 

 

Prezídium ÚLK  štatutárni zástupcovia členských klubov, resp. riadne splnomocnení 

zástupcovia 
 

Prezident:   Ivan Kozák   mobil:  +421 903 916 458  

        e-mail: kozak@futbalulk.sk 

 

Výkonný riaditeľ:  Mgr. Michal Mertinyák mobil: +421 907 700 141  

        e-mail: mertinyak@futbalulk.sk  

 

Projektový manaţér:  Tomáš Cho   mobil: +421 918 700 708 

        e-mail: cho@futbalulk.sk 

  

Sekretariát:   Vladimíra Ševčíková          mobil: +421 917 325 005 

        e-mail: sekretariat@futbalulk.sk  

 

sídlo: ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava 

bankové spojenie: Prima Banka, číslo účtu: 7818335001/5600 

IČO: 42168970   DIČ: 2022853723 

mailto:kozak@futbalulk.sk
mailto:mertinyak@futbalulk.sk
mailto:cho@futbalulk.sk
mailto:sekretariat@futbalulk.sk


58 

ROZPIS  

SÚŤAŢE RIADENEJ     

ÚNIOU LIGOVÝCH KLUBOV 

PRE SÚŤAŢNÝ ROČNÍK 2017/2018 

 

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. RIADENIE SÚŤAŢE 

 

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV (ďalej len ÚLK) riadi najvyššiu futbalovú súťaţ 

 

Fortuna liga (ďalej len FL) – majstrovstvá SR 
 

Futbalová súťaţ FL sa riadi týmito futbalovými predpismi : 

a) Pravidlami futbalu (ďalej PF) 

b) Súťaţným poriadkom (ďalej SP) 

c) Rozpisom súťaţe (ďalej RS) 

d) Disciplinárnym poriadkom (ďalej DP) 

e) Registračným a prestupovým poriadkom SFZ (ďalej RaPP) 

f) inými vnútornými smernicami ÚLK 

g) inými predpismi SFZ 

 

2. KLUBOVÝ LICENČNÝ SYSTÉM 

a) Na všetkých účastníkov FL a klub postupujúci do FL súťaţného ročníka 2017/2018 z II. ligy (ďalej 

len II. L) sa vzťahujú ustanovenia „Klubového licenčného systému UEFA“, minimálna úroveň 

ktorých je v podmienkach SFZ / ÚLK definovaná v Smernici klubového licenčného systému SFZ, 

vydanie 2015 - novelizácia a ich splnenie je podmienkou udelenia licencie pre vstup klubu do 

pohárových súťaţí UEFA a  FL. V prípade postupujúceho z II. L, je preverenie plnenia podmienok 

účasti vo FL vykonávané tzv. mimoriadnym pouţitím klubového licenčného systému (skrátené 

licenčné konanie). 

b) Po zaslaní licenčnej dokumentácie pre nový licenčný cyklus klubom FL (k 30. 11. 2017), sú tieto 

povinné do 15. 12. 2017 zaslať Licenčnej komisii SFZ potvrdenie o jej obdrţaní a poţadovaným 

spôsobom sa prihlásiť do licenčného konania v súťaţnom ročníku 2017/2018. 

c) Kluby štartujúce v klubových súťaţiach UEFA súťaţného ročníka 2017/2018, podliehajú tieţ 

ustanoveniam „Finančného fair play v  súťaţiach UEFA“, definovaným v Ustanoveniach 

finančného monitorovania klubov a finančného fair play v súťaţiach UEFA, vydanie 2015, čo 

znamená, ţe v priebehu súťaţného ročníka 2017/2018 môţu byť kedykoľvek objektom finančného 

monitorovania, vykonávaného “Orgánom UEFA pre finančnú kontrolu klubov“.  

d) Účastník FL, ktorý zo súťaţe vypadol, ale bola mu udelená licencia na nastávajúcu licenčnú 

sezónu, je povinný dodrţiavať ustanovenia klubového licenčného systému a plniť poţiadavky 

všetkých licenčných kritérií tak, ako keby štartoval vo FL, a to aţ do skončenia platnosti udelenej 

licencie. Licenčné orgány SFZ sú oprávnené monitorovať a kontrolovať plnenie licenčných kritérií 

takýmto klubom a v prípade zistených nedostatkov ţiadať od klubu nápravu, resp. odstúpiť ho na 

doriešenie DK SFZ.  

Toto ustanovenie neplatí v prípade, ak by sa zostupujúci klub z  FL neprihlásil do II. L nastávajúceho 

súťaţného ročníka.       
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3. TERMÍNY - TERMÍNOVÁ LISTINA  
Termínová listina stanovuje termíny odohrania stretnutí druţstiev v riadenej súťaţi, a je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto RS. Termíny v nej uvedené sú záväzné pre všetky FK FL, ak riadiaci 

orgán nestanoví iný termín. 

Posledné dve kolá základnej časti  a nadstavbových častí FL sa odohrajú v jednotných hracích dňoch a 

časoch. 

 

 

B. ŠPORTOVO-TECHNICKÉ USTANOVENIA 

1. ÚČASTNÍCI SÚŤAŢE 
Sú uvedení v adresári tohto RS. 

 

2. VYŢREBOVANIE 
Je uvedené v Informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len ISSF), v časti súťaţe. 

 

3. HRACIE DNI A HRACIE ČASY 
a) Hracím dňom pre stretnutia FL je zásadne sobota v nasledujúcich hracích časoch: 

 

22.07. - 30.09.2017 19:00 

01.10. - 15.11.2017 17:00 

16.11. - 09.12.2017 14:00 

17.02. - 15.03.2018 14:00 

16.03. - 27.05.2018 17:00 

 

b) V odôvodnených prípadoch si ÚLK vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny a hracie časy na 

základe schválenia Prezídiom ÚLK, s prihliadnutím na výber TV prenosov. 

 

4. INFRAŠTRUKTÚRA ŠTADIÓNOV 

a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK, schválených Komisiou SFZ pre štadióny a ihriská (KŠI), ktoré 

sú vo vyţrebovaní uvedené na prvom mieste. Pri stretnutiach FL je FK povinný vyvesiť vlajku 

SFZ, domáceho FK a Fair play, pričom rozmery vlajok musia byť 300 x 150 cm. 

b) Stretnutia FL sa môţu odohrať aj na hracej ploche s umelým trávnatým povrchom na základe 

podmienok stanovených v Smernici o certifikácii štadiónov a pasportizácií ihrísk. 

c) FK – účastníci FL,  musia vlastniť platný Certifikát štadióna, ktorého platnosť určuje KŠI, 

a ktorého neoddeliteľnou súčasťou je Pasport ihriska a Bezpečnostný certifikát, ktorého platnosť 

závisí od potvrdenia KŠI. FK, postupujúce do tejto súťaţe, musí okamţite po skončení súťaţe 

poslať na KŠI písomnú ţiadosť o certifikáciu štadióna a následne sa riadiť pokynmi KŠI. Po 

vykonaní kontroly spôsobilosti a vybavenosti štadióna s poţadovaným výsledkom, KŠI vydá 

Certifikát štadióna v zmysle Smernice o infraštruktúre štadiónov, ktorý FK predloţí na ÚLK. 

Obnova certifikátu v čase jeho platnosti je potrebná v prípade rekonštrukcie štadióna alebo zmeny 

jeho technických parametrov.   

 

Rozmery hracej plochy sa pre súťaţ stanovujú nasledovne: 
 

Fortuna liga 105 x 68 metrov 

 

Odporúčaná vzdialenosť hracej plochy od najbliţšej pevnej prekáţky/oplotenia je stanovená 

nasledovne: 
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Fortuna liga 

od postranných čiar 6,0 m, minimálne 3,0 m 

od bránkových čiar 7,5 m, minimálne 4,0 m 

 

Reklamné tabule by mali byť inštalované okolo hracej plochy podľa zásady: 

- výška reklamných tabúľ / LED perimetra 1,0 m 

- vzdialenosť od postranných čiar   minimálne 2,0 m 

- vzdialenosť od bránkových čiar  3,0 m, ale minimálne 1 m za konštrukciou bránky 

d) V prípade zmeny miesta stretnutia z dôvodov zákazu štartu, nespôsobilosti ihriska, prípadne jeho 

rekonštrukcie, treba túto skutočnosť nahlásiť v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však 7 

pracovných dní,ÚLK a súperovi.  

e) Štadión musí spĺňať poţiadavky na štadión najvyššej súťaţe podľa Smernice o certifikácii 

štadiónov a pasportizácií ihrísk, ako aj ďalších predpisov a vyhlášok, ktoré musí spĺňať po stránke 

technickej, organizačnej a infraštruktúrnej. 

f) Klub FL môţe poţiadať z infraštruktúrnych dôvodov riadiaci orgán o odohratie svojich zápasov 

na náhradnom neutrálnom štadióne. Ten však musí spĺňať infraštruktúrne podmienky v zmysle 

Smernice o certifikácii štadiónov a pasportizácií ihrísk. Takáto ţiadosť podlieha schváleniu 

Prezídia ÚLK. 

g) Kaţdé stretnutie musí mať svoj časomer. Časomer sa spúšťa oficiálnym výkopom stretnutia, 

preruší sa v 45. min. stretnutia, pokračuje sa meraním času v druhom polčase do 90 min. 

stretnutia, kedy sa časomer vypne. Nadstavený čas nie je predmetom merania času. 

h) Informačné tabule pouţíva organizátor na zverejnenie informácií zo stretnutia. Informačné tabule 

s moţnosťou prehrávania záznamu zo stretnutia sa môţu vyuţívať na reklamu, prehrávanie 

záznamu zo stretnutia a podobné aktivity, okrem zverejnenia opakovaných záznamov, ktoré môţu 

spôsobiť vášne a neţiadúce reakcie divákov. Na prehrávanie záznamu zo stretnutia sa vyţaduje 

písomný súhlas riadiaceho orgánu z licenčných dôvodov. 

i) Ostatné infraštruktúrne kritériá, neuvedené v tomto článku, stanovuje schválená a platná smernica 

s názvom „Smernica o infraštruktúre štadiónov 2018“ a detailné podmienky o vydávaní 

certifikátov  štadióna a pasportizácii ihrísk stanovuje schválená a platná smernica s názvom 

„Smernica o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk“. 

 

5. EKONOMICKÉ A FINANČNÉ NÁLEŢITOSTI 

a) Kaţdý FK hrá súťaţ na vlastné náklady. V prípade, ţe je stretnutie opakované z titulu 

nepripravenosti stretnutia (viď SP a PF), zavinenej usporiadajúcim FK, tento uhradí  do 15 dní odo 

dňa neodohrania stretnutia hosťujúcemu FK náhradu, na základe vystavenej faktúry, vo výške 

preukázaných nákladov (náklady na cestu, predzápasové sústredenie a pod.). 

b) V prípade, ţe hosťujúce druţstvo na stretnutie nepricestuje, resp. druţstvo usporiadajúceho klubu 

bez relevantného odôvodnenia na stretnutie nenastúpi, je povinné do 15 dní zaslať súperovi 

finančnú náhradu vo výške 3 300 €. V prípade neuhradenia povinnej finančnej náhrady, budú voči 

klubu vyvodené dôsledky, v zmysle príslušných ustanovení DP a SP. 

c) Odmeny R, asistenta rozhodcu (AR), náhradného rozhodcu (NR) a ostatných delegovaných osôb 

(ďalej spoločne len delegované osoby) v republikových súťaţiach muţov – FL, finále Slovnaft 

Cupu (SC) a Superpohár (SuP), uhrádza SFZ. 

d) Pre súťaţný ročník 2017/2018 sa stanovujú nasledovné poplatky: 

 nenávratné štartovné vo výške: 5 000 €(ďalej len „štartovné“) 
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 finančná zábezpeka, podmieňujúca registráciu profesionálnej zmluvy hráča klubom je  

stanovená vo výške  30 000 €. 

Tieto finančné prostriedky sú  uloţené na účte vedenom SFZ, a konkrétny spôsob ich 

vyuţitia sa realizuje v zmysle čl. 24 RaPP. 

e) Klub je povinný uhradiť štartovné najneskôr do 30. 06. 2017, a to bankovým prevodom na účet 

ÚLK uvedený na webovej stránke ÚLK v rámci sekcie Kontakty, pokiaľ sa klub s ÚLK 

nedohodnú na inom spôsobe úhrady.  

f) Do súťaţe môţe byť zaradený len klub, ktorý na základe zloţenej zábezpeky podľa bodu d), je 

oprávnený registrovať profesionálne zmluvy hráčov klubu. Úhrada finančných prostriedkov podľa 

bodu d) musí byť uskutočnená najneskôr do 14 dní pre začiatkom príslušnej súťaţe. V prípade, ţe 

klub uvedené finančné čiastky neuhradí, nemôţe byť zaradený do súťaţe, resp. nebude môcť 

poţiadať o registráciu nových profesionálnych zmlúv hráčov, pričom však zmluvy registrované 

v predchádzajúcom období sú platné aţ do dňa ukončenia ich účinnosti, uvedeného v zmluve. 

Klub, ktorý uhradil zábezpeku len čiastočne alebo časť zábezpeky bola pouţitá spôsobom 

v zmysle RaPP, je povinný zvyšnú časť zábezpeky uhradiť alebo doplniť do pôvodnej výšky 

v lehote 14 dní pred začiatkom príslušnej súťaţe; v opačnom prípade sa uplatní postup 

podľa druhej vety tohto ustanovenia. 

g) Pri poškodení majetku alebo zariadenia štadióna domáceho FK fanúšikmi hostí, resp. pri 

poškodení majetku alebo zariadenia štadióna, ktorý bol prenajatý na organizovanie iného 

podujatia (napr. finále SC), musí domáci klub (vlastník štadióna) k vyhotoveniu dôkazov 

potrebných k vyčísleniu vzniknutej škody prizvať aj zástupcov FK, ktorého fanúšikovia škodu 

spôsobili. 

h) Za daňový doklad sa povaţuje aj elektronická faktúra, ktorú SFZ zašle na e-mailovú adresu klubu, 

uvedenú v ISSF. Kluby sú povinné uhrádzať poplatky a pokuty (zverejnené v ÚS a ISSF) aţ na 

základe vystavenej mesačnej zbernej faktúry v ISSF (typ Všeobecná faktúra, v zmysle príslušného 

článku RS). 

i) SFZ si vyhradzuje právo počas súťaţného ročníka generovať prostredníctvom ISSF aj iné typy 

faktúr, o ktorých je povinný informovať FK v dostatočnom predstihu. 

j) FK FL je povinný bezodkladne informovať ÚLK, legislatívno-právne oddelenie SFZ (ďalej len 

LPO) a EÚ o kaţdom upovedomení o začatí exekúcie. 

k) FK je povinný bezodkladne informovať legislatívno-právne oddelenie (ďalej len LPO)                  

a EÚo pokutách a poplatkoch, ktoré mu boli udelené disciplinárnou komisiou(ďalej len DK) alebo 

iným orgánom FIFA a UEFA. V prípade odvolania sa proti príslušnému rozhodnutiu, FK rovnako 

informuje LPO. Doklad o úhrade takto udelenej pokuty zašle FK bezodkladne EÚ. V prípade, ak 

FK pokutu v riadne stanovenej lehote neuhradí, čoho dôsledkom môţe byť zníţenie finančných 

prostriedkov na asociačnom účte SFZ vedenom na FIFA a/alebo UEFA, je EÚ oprávnený 

kompenzovať záväzok FK voči akejkoľvek jeho pohľadávke voči SFZ a/alebo pohľadávke FK 

voči FIFA/UEFA a/alebo pokutu pripísať ako poloţku na mesačnú zbernú faktúru v ISSF (typ 

všeobecná faktúra). 

l) FK v plnej miere zodpovedajú za všetky údaje o FK a fakturačné údaje uvedené FK v ISSF a sú 

povinné bezodkladne informovať matriku SFZ o kaţdej zmene. 

6. PREDPIS 

a) Hrá sa podľa platných PF, SP a tohto RS, ktorých výklad prináleţí ÚLK, Komisii rozhodcov 

(ďalej len KR) a Komisii delegátov (ďalej len KD). 

b) SFZ vydáva počas celého súťaţného obdobia Úradné správy (ÚS), zverejňované v piatok na 

webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk), prostredníctvom ktorých zabezpečuje operatívne riadenie 
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a styk s FK. Skrátené ÚS sú zverejňované aj v denníku Šport (sobota). Záväznou pre všetky 

subjekty uvádzané v ÚS, je ÚS na webe SFZ.  
 

7. PODMIENKY ZARADENIA FK DO SÚŤAŢE 

Podmienkou zaradenia druţstva muţov klubu do FL pre súťaţný ročník 2017/2018 je:  

a) Licencia pre vstup do súťaţe vydaná licenzorom, ktorým je SFZ alebo osobitné povolenie pre 

vstup nováčika do Fortuna ligy na základe mimoriadneho pouţitia klubového licenčného systému 

udelené na základe schválenia Prezídiom ÚLK; 

b) Právna forma klubu – akciová spoločnosť (a.s.) zaloţená podľa slovenského práva; 

c) Podanie „Záväznej elektronickej prihlášky“ do súťaţe, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto 

RS ako jeho neoddeliteľná súčasť, a to prostredníctvom ISSF a najneskôr do termínu určeného 

Prezídiom ÚLK; 

d) Uzatvorenie Zmluvy o účasti v najvyššej futbalovej súťaţi muţov, ktorá upravuje práva 

a povinnosti FK vyplývajúce z jeho účasti v najvyššej futbalovej súťaţi muţov na území 

Slovenskej republiky riadenej ÚLK; 

e) Zaradenie 6 mládeţníckych druţstiev do dlhodobých súťaţí mládeţe. 

 

8. ŠTART HRÁČOV 

a) Hráč má právo nastúpiť na stretnutie, ak vlastní RP, spĺňajúci náleţitosti príslušných článkov SP    

a RaPP. 

b) Na majstrovské stretnutia FL nastupujú hráči so stabilne pridelenými číslami, v dresoch, na 

ktorých sú viditeľné a farebne odlíšené čísla, ktorých výška musí byť 25 - 35 cm s hrúbkou 

v rozmedzí 2 - 5 cm, a sú umiestnené v strede zadnej strany dresu. Čísla musia byť i na prednej 

strane trenírok a ich výška musí byť od 10 do 15 cm. Hráči klubov FL musia byť na drese 

identifikovaní vlastným priezviskom uvedeným v registračnom preukaze (prípadne u cudzincov 

futbalové meno, ktoré musí byť uvedené v elektronickej súpiske, za priezviskom a menom 

uvedenom v RP). Písmená nesmú byť vyššie ako 7,5 cm a musia byť umiestnené na zadnej strane 

dresu nad číslom. Všetky pouţité čísla a písmená musia byť jasne čitateľné a tieňovo ohraničené. 

V čísle na zadnej strane dresu môţe byť logo klubu s maximálnou veľkosťou 5 cm
2.

 Všeobecne 

platnou zásadou pre všetky FK je, ţe hosťujúci klub musí rešpektovať farby dresov domáceho FK 

a na stretnutie si musí priniesť odlišnú (kontrastnú) farbu dresov tak, ako je to uvedené v adresári 

klubov tohto Rozpisu. Brankár musí mať dres farby jasne sa odlišujúcej od farby dresov hráčov 

oboch druţstiev a rozhodcov. 

c) Základný povinný výstroj hráča je nasledovný: dres (košeľa) s krátkym alebo dlhým rukávom, 

trenírky, štulpne, chrániče holení, kopačky alebo iná poţadovaná športová obuv. 

Ak nastúpi hráč v drese s krátkym rukávom, a pod týmto dresom bude mať spodné tričko s dlhým 

rukávom, musí byť farba rukávov spodného trička rovnaká ako farba dresu. V prípade, ţe hráč má 

pod dresom tričko, toto nesmie obsahovať akékoľvek heslo alebo reklamu, okrem značky 

oficiálneho výrobcu. Ak má hráč oblečené pod trenírkami spodné nohavice, musia mať rovnakú 

farbu ako trenírky. V prípade porušenia tohto ustanovenia, bude proti hráčovi vedené disciplinárne 

konanie. Dres a trenírky hráča môţu obsahovať reklamu. 

Neoddeliteľnou súčasťou výstroja musia byť u kaţdého hráča i chrániče holenných kostí. Hráč, 

ktorý túto povinnosť nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry. R sú povinní dodrţiavanie 

tohto ustanovenia kontrolovať. 

Počas stretnutia sa môţu z kaţdého druţstva rozcvičovať súčasne maximálne traja náhradníci, a to 

v priestore za chrbtom AR1, ak to priestorovo nie je moţné, tak v miestach za vlastnou bránkou, 

za reklamnými panelmi resp. za vyznačenou bezpečnostnou zónou za bránkou. Pri rozcvičovaní 
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musia byť farebne odlíšení od hráčov na hracej ploche (rozlišovačkou inej farby, ako sú farby 

dresov hrajúcich muţstiev)a túto podmienku musia spĺňať aj osoby zúčastnené na rozcvičovaní 

(napr. kondičný tréner, fyzioterapeut a pod.). 

d) R stretnutia neumoţní štart hráčovi, ktorý má na sebe, resp. na tele predmety (prstene, prívesky, 

náušnice a pod.) ohrozujúce zdravie a sú nebezpečné pre ostatných hráčov alebo pre neho 

samotného (okuliare posúdi R v zmysle PF). 

e) V majstrovských a pohárových stretnutiach môţu druţstvá striedať 3 hráčov, v prípravných 

stretnutiach na základe dohody klubov. 

Ostatné ustanovenia pri striedaní hráčov, ako i porušenia týchto ustanovení, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami SP. 

f) Striedanie hráčov je potrebné vykonávať pomocou dobre viditeľných obojstranne označených 

číselných mechanických alebo elektronických tabúľ, ktoré je povinný pre obe druţstvá zabezpečiť 

organizujúci FK. Druţstvo ktoré bude striedať musí jeho vedúci druţstva pred striedaním 

odovzdať náhradnému rozhodcovi jednoduché písomné oznámenie o striedaní v podobe záznamu,  

ktorý hráč bude striedaný a kto ho na  HP nahradí. Druţstvo môţe striedať len hráčov, ktorí boli 

uvedení v zápise o stretnutí uţ pred stretnutím. Ich RP musia byť predloţené do kabíny rozhodcov 

ku kontrole 45 min. pred stretnutím. Maximálny počet náhradníkov zapísaných v zápise o stretnutí 

je 7. 

 

9. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A DOPINGOVÁ KONTROLA 

a) FK je zodpovedný, ţe kaţdý jeho hráč má doklad o platnej lekárskej prehliadke, preukazujúci jeho 

spôsobilosť hrať futbal. Doklad musí byť potvrdený telovýchovným lekárom a FK je povinný ho 

predloţiť na vyzvanie riadiaceho orgánu súťaţe alebo manaţéra zdravotnej starostlivosti SFZ (čl. 

50 SP). Určený člen lekárskeho panelu SFZ(ďalej len LekP), ktorý sa preukáţe poverovacou 

listinou na tento úkon, podpísanou manaţérom zdravotnej starostlivosti SFZ, má podľa UEFA 

Medicine Matters (apríl 2015, No. 7) oprávnenie skontrolovať vykonanie vyšetrení hráča v rámci 

preventívnej lekárskej prehliadky (najmä výsledky záťaţových testov – ergometria, 

spiroergometria). Od 1. 7. 2012 je v rámci prevencie náhlej smrti, podľa UEFA Clarification 

Memo (No. 11), Sporting Criteria – Medical Care of players, súčasťou platnej lekárskej 

prehliadky u hráčov I. LSD a členov reprezentačných výberov všetkých vekových kategórií aj 

echokardiografické vyšetrenie srdca, ktoré má platnosť 3 roky, ak nie je odporúčané inak. Hráči I. 

LSD a členovia reprezentačných výberov predloţia doklad o tomto vyšetrení do 30. 9. 2017 

manaţérovi zdravotnej starostlivosti SFZ. 

b) Platnosť lekárskych prehliadok potvrdzuje nominovaním na stretnutie klubový alebo tímový ISSF 

manaţér príslušného FK. 

c) Ochrana hráča - reprezentanta: 

Hráč, povolaný do reprezentácie, má zakázané štartovať 24 hodín po stretnutí ktoréhokoľvek 

reprezentačného výberu, v ktorom nastúpil. 

Hráč, ktorý je  zo zdravotných dôvodov  uznaný pri dostavení sa na zraz reprezentačného druţstva 

lekárom reprezentácie za nespôsobilého pre výkon športovej činnosti s uvedením diagnózy 

 klubovým lekárom, nesmie v súlade s Pravidlami FIFA pre štatút a prestupy hráčov, kap. 10, čl. 

40, štartovať v ţiadnom stretnutí v období 5 dní odo dňa, v ktorom sa skončil reprezentačný zraz, 

pričom táto zásada platí výhradne v prípade, ak ide o stretnutie reprezentačného druţstva, uvedené 

v termínových listinách republikových súťaţí dospelých a mládeţe pre súťaţný ročník 2017/2018. 
Toto ustanovenie platí aj v prípade, ţe nespôsobilosť hráča bola spôsobená zranením, resp. 

chorobou v priebehu zrazu. Ak sa uskutočňuje reprezentačný zraz pre dve či viac stretnutí a hráč 

je vyradený z nominácie pred konaním prvého stretnutia, ochranná lehota 5 dní začína plynúť       

v deň po odohraní prvého z týchto stretnutí. Ak nespôsobilosť hráča vznikne do konania druhého 

či v poradí ďalšieho stretnutia, začne ochranná lehota plynúť dňom odohrania stretnutia. Zranený 
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alebo chorý hráč odchádza do svojho klubu s kompletnou lekárskou správou na predpísanom 

tlačive, obsahujúcou popis priebehu ochorenia, resp. zranenia, druh liečby a aj zoznam a mnoţstvo 

podávaných liečiv, vrátane popisu spôsobu podania (perorálne, vnútroţilne, vnútrosvalovo). 
Lekárska správa je v slovenskom alebo anglickom jazyku(prípadne inom – nemeckom, ruskom, 

španielskom, talianskom) – podľa klubovej príslušnosti hráča a  je potvrdená podpisom 

zodpovedného reprezentačného lekára, aj s pečiatkou s  príslušným kódom poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti a kódovým označením odbornosti. 
Reprezentačný lekár podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia môţe rozhodnúť o rozsahu 

a povahe zranenia (choroby) aj tak, aby mohol navrhnúť skrátenie 5 denného zákazu hráčskej 

činnosti v klube, kde je hráč registrovaný. Na potvrdenie tejto skutočnosti vydáva doklad, ktorý je 

predmetom posúdenia moţnosti skrátenia ochrannej lehoty reprezentanta manaţérom zdravotnej 

starostlivosti SFZ a členmi LekP, ktorí sú na takéto úkony určení. Skrátenie ochrannej lehoty je 

posudzované na ţiadosť klubu, odoslanú manaţérovi zdravotnej starostlivosti SFZ aj ÚLK (na 

vedomie) a po predloţení dokumentácie o vývoji zranenia alebo ochorenia od klubového lekára. 
Hráč, ktorý obdrţí písomnú nomináciu na reprezentačný zraz, je povinný v prípade akéhokoľvek 

zdravotného problému, ktorý by bol prekáţkou jeho účasti na ňom, okamţite túto skutočnosť 

nahlásiť písomne, prostredníctvom FK, trénerovi a technickému vedúcemu príslušného 

reprezentačného výberu. Súčasťou oznámenia musí byť aj lekárska správa klubového lekára 

(Zákon č. 564/2004 Z. z., novela platná od 1. 7. 2014). V prípade, ţe je na reprezentačný zraz 

dodatočne pozvaný hráč, uvedený v nominačnej listine ako náhradník, je vedúci príslušného 

reprezentačného druţstva povinný hráča vyzvať k účasti na reprezentačnom zraze telefonicky, 

SMS správou, resp. faxom, prostredníctvom FK, ktorého je hráč členom. 
d) Organizátor stretnutia je povinný v súťaţných stretnutiach zabezpečiť zdravotnú starostlivosť 

o všetkých účastníkov stretnutia. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje v zmysle znenia Smernice 

SFZ o zdravotníckom zabezpečení stretnutia. Lekár, zodpovedný za zdravotnícke zabezpečenie 

stretnutia, je povinný zúčastniť sa na predzápasovej porade. Jeho celé meno musí byť uvedené      

v prezenčnej listine z porady, kde sa povinne podpíše a v zápise o stretnutí, ktorý nepodpisuje. 
 V prípade, ţe zo strany organizátora stretnutia, nie je na súťaţnom stretnutí RS zabezpečená 

zdravotnícka sluţba a ani hosťujúci FK (príp. zúčastnené FK) nemá/jú so sebou lekára, rozhodca 

stretnutie, aj napriek tejto skutočnosti začne, uvedenú skutočnosť uvedie do zápisu o stretnutí 

a organizátor stretnutia, bude odstúpený na doriešenie DK. 

e) Kaţdé zranenie hráča sú lekári všetkých FK (vrátane mládeţníckych) povinní zapísať do zápisu 

o stretnutí a evidovať v knihe úrazov. Do 14 dní po ukončení jesennej a jarnej časti súťaţného 

ročníka, zašlú vypísané dotazníky úrazov manaţérovi zdravotnej starostlivosti SFZ, na adresu 

sídla SFZ. 

f) V prípade, ţe hráč uţíva niektorú z látok uvedených v Zozname humánnych liečivých prípravkov, 

obsahujúcich zakázané liečivá a metódy z hľadiska dopingového účinku, podľa zoznamu Svetovej 

antidopingovej organizácie (WADA), registrovaných v SR k 1.1.2015 z liečebných dôvodov, 

alebo sú mu látky podávané iným spôsobom podania, neţ je uvedené v zozname (napr. 

vnútroţilnou aplikáciou infúzie), vyţaduje sa lekárske potvrdenie, v zmysle znenia odseku 8 

Medzinárodného štandardu pre terapeutické výnimky (TUE), oznámení o uţití (Declaration of 

Use) a Metodického pokynu ADA SR z roku 2016. Ţiadosť o udelenie TUE pred odoslaním na 

schválenie ADA SR potvrdzuje manaţér zdravotnej starostlivosti SFZ alebo ním určený zástupca. 

Udelenie TUE vydáva a verifikuje ADA SR. 

g) Vo všetkých stretnutiach súťaţí riadených SFZ, je lekár domáceho druţstva povinný poskytnúť 

ošetrenie zranenému/ým rozhodcovi/om stretnutia. 
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 Prehľad lekárov a pracovísk telovýchovného lekárstva (TL), pre vykonávanie lekárskych 

prehliadok vo FORTUNA lige a všetkých republikových súťaţiach: 

  
Lekár    Pracovisko      Kontakt 
 

MUDr. Michal Augustín  Ambulancia preventív. kardiológie a TL (Diagnostické 041 5110 894 
centrum SFZ), FNsP Ţilina, V. Spanyola 43   0911 382 734  

MUDr. Monika Bartošová  Mickiewiczova 13, Bratislava    02 5729 0462 
MUDr. Róbert Dinka         02 5729 0462 
MUDr. Stanislav Baloga  Sportmed East,. s.r.o., Ul. 17. novembra 1, Prešov  0902 901 031 
MUDr. Ján Benda  Zdrav. stredisko VŠC Dukla, Hutná 3, B. Bystrica  048 4133 975 
MUDr. Peter Horváth  Centrum preven. a šport. medicíny, Trieda SNP 1, Košice 055 6403 869  
MUDr. Vladimír Hostýn  VLAHO, s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava   0905 471 660  
MUDr. Vladimír Kayser  UN Bratislava - Staré Mesto a LFUK   02 5729 0462 
MUDr. Lucia Knappková  Mickiewiczova 13, Bratislava    02 5729 0462 
MUDr. Štefan Kóňa  Nemocnica A. Wintera, Winterova 66, Piešťany  0907 722 377 
MUDr. Pavel Malovič  Klinika TL UNB a LFUK     0905 306 001 
Diagnostické centrum NTC Rybárska 29, Senec     0905 306 001 
MUDr. Andrej Patka  ATL, Sládkovičova 7, Banská Bystrica   0908 516 605 
Mgr. Ivana Penerová  AGEL Clinic, s.r.o., Jelačičova 8, Bratislava   0905 811 436 
MUDr. Jozef Sabo  OTL, Nemocnica Košice-Šaca, Lúčna 57   0915 396 153 
MUDr. Juraj Sýkora  Oddelenie funkčnej diagnostiky a TL   044 4282 646 
    Gen. Miloša Vesela, Ruţomberok    090 594 3478 
MUDr. Miroslav Sylvestr  Centrum športovo-medicínskej diagnostiky   0949 491 590 
    Med4Sport, Fit Factory, Nemčianska cesta 276, BB    sylvestr@sportdoktor.sk 
MUDr. Gabriel Valiska  ATL, Nám. osloboditeľov 25, Michalovce   0905 467 353 

 

Prehľad lekárov a pracovísk TL je pravidelne aktualizovaný manaţérom zdravotnej starostlivosti SFZ 

a je umiestnený aj na webstránke SFZ (SFZ / Komisie a orgány / Lekársky panel). 
Ostatné informácie ohľadne zdravotnej starostlivosti, dopingovej kontroly a základného 

zdravotníckeho vybavenia štadióna v republikových súťaţiach SFZ (napr. zabezpečenie defibrilátora 

počas stretnutí FL), ktorými sa riadi organizátor stretnutia, obsahuje “Smernica o činnosti 

reprezentačného lekára a klubového lekára” (www.futbalsfz.sk). 

 

10. TRÉNERI, ASISTENTI TRÉNEROV A REALIZAČNÉ TÍMY 

FK FL sú povinné uviesť v ISSF hlavného trénera, jedného asistenta, a ďalších členov realizačného 

tímu najneskôr 7 pracovných dní pred štartom súťaţného ročníka.  

Pre ďalších asistentov (nie je povinné ich uvádzať, ale trénerska prax sa im v tom prípade neuznáva) 

platia poţiadavky ako na 1. asistenta. 

 

FL 
hlavný tréner  UEFA PRO licencia, resp. študent UEFA PRO licencia 

1. asistent trénera UEFA A licencia 

tréner brankárov  UEFA Goalkeeper A licencia resp. študent UEFA Goalkeepera 

A licencie 

* Od súťaţného ročníka 2018/2019 bude podmienkou pre kondičných trénerov vo Fortuna lige 

preukázať sa platnou licenciou SFZ fitnes. 

 

a) FK predloţia Technickému úseku (ďalej len TÚ) platnú trénerskú zmluvu a platnú licenciu 

trénerov uvedených v ISSF. FK musia zmluvy asistentov trénera, ktorí nie sú uvedení v ISSF ako 

členovia realizačného tímu, zaevidovať na TÚ SFZ. Zahraniční tréneri predkladajú aj trénerský 



66 

diplom UEFA. Túto povinnosť sú kluby povinné si splniť najneskôr 7 pracovných dní pred 

začiatkom súťaţného ročníka.  
b) FK FL predloţia riadiacemu orgánu, ÚLK, fotografiu trénerov uvedených v ISSF (v elektronickej 

podobe), pre vystavenie identifikačného preukazu (ďalej len IPRT), ktorý musí mať kaţdý člen 

realizačného tímu počas zápasu viditeľne umiestnený na sebe. Bez tohto dokladu mu nebude 

umoţnená prítomnosť na striedačke pri majstrovských stretnutiach. Kontrolu bude vykonávať 

pred stretnutím náhradný rozhodca. 

Riadiaci orgán vystavuje IPRT len na funkcie: hlavný tréner, asistent trénera, tréner brankárov, 

kondičný tréner, lekár, masér, fyzioterapeut, vedúci druţstva a kustód. 

V prípade vedúceho druţstva, môţu byť na túto funkciu pre jeden klub vystavené IPRT pre 

maximálne 2 osoby, pričom na striedačke môţe počas majstrovského stretnutia sedieť vţdy iba     

1 osoba s takýmto preukazom.  

V prípade ţiadosti o vystavenie IPRT pre kondičného trénera sa jedná o doklad preukazujúci 

odbornú spôsobilosť na výkon danej funkcie, tzn. vysokoškolský diplom telovýchovného 

zamerania a minimálne UEFA B licencie.  

V prípade ţiadosti o vystavenie IPRT pre maséra alebo  fyzioterapeuta musí klub priloţiť kópiu 

dokladu preukazujúceho zodpovedajúcu kvalifikáciu pre výkon funkcie. U masérov sa jedná         

o doklad (certifikát) o absolvovaní príslušného masérskeho kurzu a u fyzioterapeuta doklad          

o zodpovedajúcom vzdelaní. V oboch prípadoch vystavenie IPRT podlieha schváleniu 

poţadovaných dokladov manaţérom zdravotnej starostlivosti SFZ. 

c) Zmenu v realizačnom tíme musí klub písomne ohlásiť ÚLK a TÚ SFZ na adresu 

zmenatrenera@futbalsfz.sk a IPRT bude vystavený novému členovi realizačného tímu. Stratu 

IPRT je potrebné okamţite nahlásiť ÚLK. Po zaslaní/dodaní fotografie bude členovi/om 

realizačného tímu vystavený duplikát IPRT a do jeho obdrţania sa člen/ovia RT musí/ia 

identifikovať dokladom obsahujúcim meno, priezvisko a fotografiu. 

d) FK FL sú povinné uviesť v zápise o stretnutí hlavného trénera a jedného z asistentov trénera, 

uvedených v ISSF, ktorí sú povinní zúčastniť sa osobne na majstrovských stretnutiach. 

V priebehu majstrovského stretnutia môţu sedieť na lavičke len nasledovné osoby: hlavný tréner, 

asistent trénera, tréner brankárov, kondičný tréner, lekár, masér, fyzioterapeut a vedúci druţstva. 

e) Hlavný tréner musí byť osoba zodpovedná za realizačný tím, prípravu druţstva, vedenie druţstva 

v zápasoch a výsledky druţstva. FK nemôţe označiť a poveriť inú osobu týmito úlohami. 
f) Viesť druţstvo v priebehu stretnutia a stáť v technickej zóne môţe len hlavný tréner. V prípade 

jeho odôvodnenej neprítomnosti, môţe druţstvo viesť 1. asistent trénera. 
Asistent trénera, resp. tréner brankárov, uvedený v zápise o stretnutí, má oprávnenie vydávať 

krátke pokyny iba v špecifických situáciách.  
 Ak vedie a riadi druţstvo v majstrovských stretnutiach tréner, ktorý nespĺňa horeuvedenú 

poţiadavku, resp. vystupuje na verejnosti v inej funkcii, ako je uvedený v zápise o stretnutí, bude 

voči FK a trénerovi začaté disciplinárne konanie. 

 Ostatní členovia realizačného tímu, nie sú oprávnení viesť druţstvo a vystupovať na verejnosti      

v pozícií trénera, asistenta trénera, trénera brankárov, resp. kondičného trénera. V prípade 

porušenia tohto nariadenia bude voči klubu, hlavnému trénerovi a členovi realizačného tímu 

začaté disciplinárne konanie. 

g) Ak FK odvolá hlavného trénera v priebehu súťaţe, môţe druţstvo dočasne viesť nový tréner, resp. 

asistent trénera s poţadovanou kvalifikáciou v pozícii hlavného trénera v danej súťaţi, a to po 

dobu 4 majstrovských stretnutí. Po skončení tejto lehoty je FK povinný oznámiť TÚ a ÚLK 

obsadenie pozície hlavného trénera alebo obsadenie pozície asistenta trénera (namiesto asistenta 

trénera, ktorý bol obsadený do pozície hlavného trénera). V prípade odvolania hlavného trénera 

nemôţe FK ďalej uvedeného trénera uvádzať v oficiálnych dokumentoch v súvislosti s vedením 

druţstva v majstrovských stretnutiach.  
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11. ORGANIZÁCIA STRETNUTIA 

FK FL sú povinné zabezpečiť organizáciu stretnutia v zmysle SP, PF, RS, a ďalších futbalových 

predpisov (licenčné podmienky a pod.), Zákona  č. 1/2014 Z. z. o organizovaní  verejných športových 

podujatí a Zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Smernice SFZ 

o zdravotníckom zabezpečení z 22. 11. 2016. 

Usporiadajúci klub:  

a) spracuje Organizačný a Návštevný poriadok klubu, ktorý je základným dokumentom 

k organizovaniu stretnutia, zverejní ho účastníkom stretnutia (vyvesením na pokladniach, v areáli 

štadióna, v diváckych sektoroch, na webovom sídle, ak ho má zriadené a pod.) a zabezpečí, aby sa 

prísne dodrţiaval. Organizačný a Návštevný poriadok musí byť schválený štatutárnym orgánom 

FK a musí obsahovať dátum nadobudnutia účinnosti. V prípade, ţe si ho vyţiada DS, musí mu byť 

predloţený. Organizačný poriadok musí obsahovať najmä: 

 náleţitosti, ktoré súvisia s organizovaním podujatia, 

 zabezpečením a výkonom činnosti usporiadateľskej sluţby, 

 bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku 

a ţivotného prostredia, 

 podrobnosti súvisiace s účasťou divákov na podujatí, 

 základné ustanovenia a pravidlá, vrátane jeho účinnosti; 

 oprávnenia usporiadateľa stretnutia; 

 povinnosti účastníka stretnutia, zákazy a dôvody vyvedenia; 

 povinnosti bezpečnostného manaţéra klubu a hlavného usporiadateľa; 

 povinnosti usporiadateľov na jednotlivých úsekoch a stanovištiach; 

 plánik sektorov pre vlajkonosičov; 

b) zabezpečí súťaţné stretnutie po stránke organizačnej a bezpečnostnej. K tomuto účelu zamestnáva 

bezpečnostného manaţéra klubu (ďalej len BM) a vyuţíva usporiadateľskú sluţbu, súkromnú 

bezpečnostnú sluţbu alebo sluţby obecnej polície a PZ SR; 

c) zabezpečí pre súťaţné stretnutia klubov FL minimálny počet členov US v zmysle Zákona č. 1/2014 

Z. z. o organizovaní  verejných športových podujatí; 

d) zabezpečí v zmysle zákona prítomnosť zdravotnej sluţby (lekár a sanitné vozidlo) a hasičskej 

sluţby; 

e) zabezpečí včasné oznámenie usporiadania stretnutia v zmysle Zákona č. 1/2014 Z. z. 

o organizovaní verejných športových podujatí; 

f) v prípade ak označí SFZ, klub, obec alebo PZ SR stretnutie za rizikové, vykoná všetky opatrenia 

smerujúce k zvýšeným bezpečnostným opatreniam v zmysle Zákona č. 1/2014 Z. z. 

o organizovaní  verejných športových podujatí; 

g) zabezpečí bezpečnosť všetkých osôb prítomných na stretnutí, so zvláštnym zreteľom na 

delegované osoby; 

h) FK FL sú povinné pri výjazdoch fanúšikov na majstrovské stretnutia delegovať BM klubu, ktorý 

bude mať k dispozícii menný zoznam fanúšikov v sektore hostí. Nerešpektovanie vyššie 

uvedených zásad bude okrem iného riešené v zmysle platných predpisov SFZ; 

i) pri stretnutiach FL môţe byť, na základe poţiadavky vznesenej na technickej porade pred 

stretnutím a po predloţení príslušného tlačiva, vytvorené tzv. „extrasedenie" pre max. 5 ďalších 

členov realizačného tímu, ktorí majú vystavený identifikačný preukaz. Extrasedenie, podľa toho, 

ako to dovoľujú priestorové podmienky, má byť zriadené najmenej 5 metrov napravo od lavičiek 

muţstiev, s prístupom k šatniam muţstiev a nesmie zasahovať do vyznačenej technickej zóny. 

Osoby na extrasedení sa nesmú v priebehu stretnutia pohybovať v technickej zóne, na lavičke 

náhradníkova rovnako musia rešpektovať všetky pokyny náhradného rozhodcu; 

j) zabezpečí, aby HU, BM a členovia US boli osobami, ktoré sú drţiteľmi osvedčenia o spôsobilosti 

vykonávať usporiadateľskú činnosť a musia byť pred kaţdým stretnutím zaškolení. HU predloţí 
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DS na porade pred stretnutím zoznam US. HU a usporiadatelia musia byť počas celého stretnutia 

riadne oblečení v rozlišovacích vestách označených číslom, ktorých výška musí byť od 25 - 35 cm 

na prednej a zadnej strane oblečenia; 

k)   člen usporiadateľskej sluţby je povinný mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu 

alebo reflexnú rovnošatu  oranţovej farby s výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na 

prednom a zadnom diele, ak ide o usporiadateľa; pri medzinárodnom podujatí sa môţe pouţívať aj 

nápis určený pravidlami medzinárodnej športovej organizácie,  

Člen usporiadateľskej sluţby, ktorý plní úlohy odborne spôsobilej osoby prevádzkovateľa stráţnej 

sluţby je povinná mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu ţltej farby s výrazným 

nápisom  „ SECURITY a číslom na prednom a zadnom diele alebo rovnošatu stráţnej sluţby 

podľa osobitného predpisu,  

Hlavný usporiadateľ je povinný mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo 

reflexnú rovnošatu  oranţovej farby s výrazným nápisom " HLAVNÝ USPORIADATEĽ" a 

číslom na prednom a zadnom diele  

Člen usporiadateľskej sluţby je povinný predloţiť na vyzvanie doklad totoţnosti a osvedčenie 

hlavného usporiadateľa, osvedčenie bezpečnostného manaţéra alebo preukaz usporiadateľa 

organizátorovi podujatia, dozornému orgánu, príslušníkovi Policajného zboru a delegátovi zväzu. 

l) oznámiť v prípade krátkych spoločenských udalostí, prípadne vzdaní úcty a propagačných akcií, 

tieto R stretnutia na porade pred stretnutím z dôvodu skoordinovania zahájenia hry v ÚHČ; 

m) všetci účastníci stretnutia  musia svoje činnosti pred stretnutím usporiadať tak, aby sa kaţdé 

stretnutie zahájilo presne v ÚHČ; 

n) v priebehu stretnutí je moţné pouţívať zvukové predely, tzv. jingle, avšak výhradne počas 

prerušenia hry. FK môţu vyuţiť pôsobenie roztlieskavačiek aj  počas stretnutia, avšak výhradne 

vo vyhradených priestoroch za bránkami druţstiev; 

o) ak  počas stretnutia klubov FL domáci klub vyuţíva sluţby tzv. maskota klubu, jeho účinkovanie 

pred, počas a po zápase podlieha pravidlám. Pred stretnutím a počas polčasovej prestávky sa môţe 

pohybovať na celej ploche ihriska za predpokladu, ţe nebude ovplyvňovať rozcvičovanie hráčov 

oboch muţstiev. Počas stretnutia sa môţe pohybovať len za bránkou domáceho muţstva, mimo 

technickej zóny a za reklamnými panelmi. Jeho vystupovanie musí byť bez obscénnych alebo 

vulgárnych gest voči divákom, hráčom alebo delegovaným osobám a nesmie svojim prejavom 

provokovať k neprístojnostiam v hľadisku alebo na hracej ploche. Spôsob jeho účinkovania bude 

dohodnutý na predzápasovej porade s DS a HU; 
 

p) HU v zmysle zákona organizuje a riadi podujatie.  V priebehu stretnutia sa zdrţiava v priestore pri 

NR, na mieste, ktoré je moţné povaţovať za kontaktné miesto s R stretnutia v prípade 

mimoriadnych udalostí; 

q) domáci FK pripraví k hre 8 podávačov lôpt, ktorí budú farebne odlíšení a uvedie ich v zozname 

podávačov lôpt, tento zoznam HU odovzdá DS a pripraví k hre 8 lôpt (7 rezervných).                    

V stretnutiach FL a SC budú rezervné lopty pripravené za postrannými čiarami(4) a za oboma 

bránami (2). Značku a typ lopty schváli kompetentný orgán ÚLK; 

r) organizujúci FK je povinný pri súťaţnom stretnutí FL a SC zabezpečiť 8 zberačov lôpt a DS 

predloţiť ich zoznam, ako zoznam osôb podieľajúcich sa na organizácii stretnutia; 

s) po skončení stretnutia je DS povinný s HU, alebo so zodpovedným funkcionárom klubu 

vyhodnotiť priebeh podujatia. HU, alebo zodpovedný funkcionár klubu je povinný takéhoto 

hodnotenia sa zúčastniť. Obsah hodnotenia uvedie DS v Správe delegáta. V prípade, ak DS zistil 

závaţné porušenia noriem a  nedostatky v organizácii podujatia oznámi ich HU, alebo 

zodpovednému funkcionárovi, uvedie ich v Oznámení o nedostatkoch a udalostiach, ktoré zasiela 

DK a zároveň ich uvedie vo svojej správe; 
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12. SYSTÉM SÚŤAŢÍ  

a)  Hrá sa systémom jeseň - jar, základná časť kaţdý s kaţdým dvojkolovo (22 kôl). Následne sa 

druţstvá rozdelia do dvoch skupín, 6 druţstiev (1. - 6. druţstvo po základnej časti) odohrá 

nadstavbovú časť o titul dvojkolovo (10 kôl) a 6 druţstiev (7. - 12. druţstvo po základnej časti) 

nadstavbovú časť o udrţanie v súťaţi dvojkolovo (10 kôl). 

b) V prípade, ţe víťazom Slovnaft Cup-u (Slovenského pohára) sa stane druţstvo, ktoré sa umiestni 

na 1. - 3. mieste po skončení nadstavbovej časti o titul, odohrajú sa kvalifikačné stretnutia 

o miestenku do kvalifikácie UEFA Európskej ligy. Kvalifikačné stretnutia sa odohrajú formou 

semifinálových stretnutí a finálové stretnutia nasledovne: 

 

  1. semifinále  4. druţstvo tabuľky - 7. druţstvo tabuľky 

  2. semifinále  5. druţstvo tabuľky - 6. druţstvo tabuľky 

  finále   víťaz semifinále 1 - víťaz semifinále 2  

  

 O výhode domáceho prostredia rozhoduje postavenie v konečnej tabuľke po skončení 

nadstavbových častí.  

c) Baráţový dvojzápas sa odohrá medzi 11. druţstvom FL po skončení nadstavbovej časti a 2. 

druţstvom II. L. Ako prvé nastúpi v domácom prostredí 2. druţstvo II. L, odveta sa odohrá na 

ihrisku 11. druţstva FL. 

d) Baráţový dvojzápas sa odohrá iba v prípade, ţe 2. druţstvo II. L sa zmluvne zaviaţe, ţe v rámci 

skráteného licenčného konania splní podmienky pre štart v najvyššej futbalovej súťaţi muţov 

v sezóne 2018/2019. 

13. HODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Výsledky sa hodnotia podľa platného SP s tým, ţe za víťazstvo v stretnutí získava druţstvo 3 body a 

nerozhodný výsledok sa hodnotí 1 bodom pre obidve druţstvá. Prípadné námietky k stretnutiu sa 

podávajú elektronickou formou, v súlade s príslušnými ustanoveniami SP. 

 

14. NENASTÚPENIE A ONESKORENÉ NASTÚPENIE 

Riadi sa v zmysle príslušných článkov SP. 

 

15. ODHLÁSENIE DRUŢSTVA V PRIEBEHU SÚŤAŢE 

a) FK je oprávnený odhlásiť svoje druţstvo v priebehu súťaţe len ak FK objektívne stratil schopnosť 

na základe udalosti vyššej moci riadne dokončiť súťaţ v rámci súťaţného ročníka 2017/2018. Za 

dôvod vyššej moci sa na tieto účely rozumejú len nasledovné situácie: 

 hromadná dopravná nehoda, letecké nešťastie, teroristický útok, bombový atentát alebo iná 

ţivotu ohrozujúca a smrť spôsobujúca udalosť, ktorej účastníkom sa stala prevaţná alebo 

podstatná časť druţstva klubu alebo jeho realizačného tímu;  

b) Za udalosť vyššej moci sa na tieto účely nepovaţujú situácie, ak sa klub stane neschopným 

dokončiť súťaţ (i) pre nepriaznivú finančnú situáciu spočívajúcu predovšetkým v jeho platobnej 

neschopnosti, neschopnosti plniť si svoje záväzky a podobne,(ii) z dôvodu nesúhlasu s postupmi 

a rozhodnutiami orgánov SFZ alebo ÚLK alebo (iii) z iného dôvodu, na podklade ktorého moţno 

vidieť snahu odstupujúceho klubu narušiť priebeh súťaţe bez toho, ţe by tu bol opodstatnený 

dôvod na vyuţitie moţnosti odhlásenia druţstva klubu zo súťaţe (t.j. svojvoľné, arbitrárne 

rozhodnutie bez opodstatnenosti).  
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c) FK je povinný existenciu dôvodu na odhlásenie druţstva zo súťaţe písomne oznámiť ÚLK na 

adresu jej sídla uvedenú v rozpise súťaţe najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa vzniku dôvodu 

na odhlásenie druţstva alebo odo dňa, kedy sa FK mohol objektívne dozvedieť o tomto dôvode 

a v tejto lehote jej predloţiť dôkazy preukazujúce okolnosti na odstúpenie zo súťaţe. Po doručení 

oznámenia klubu o existencii dôvodu na odhlásenie jeho druţstva zo súťaţe, prezident ÚLK bez 

zbytočného odkladu zvolá zasadnutie Prezídia, na ktorom Prezídium prerokuje oznámenie klubu 

a rozhodne o akceptácii odhlásenia druţstva klubu zo súťaţe. Do prijatia tohto rozhodnutia je 

dotknutý klub povinný riadne pokračovať v súťaţi. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaţuje za 

porušenie tohto RS ako aj zmluvy o účasti v najvyššej futbalovej súťaţi muţov, uzatvorenej medzi 

ÚLK a daným klubom (ďalej len „Zmluva o účasti najvyššej futbalovej súťaţi muţov“). 

d) V prípade, ţe Prezídium ÚLK rozhodne o akceptácii odhlásenia klubu zo súťaţe za podmienok 

ustanovených v písm. a) tohto článku RS, účasť druţstva dotknutého klubu v súťaţi v rámci 

súťaţného ročníka 2017/2018 zanikne dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo klubu doručené 

rozhodnutie Prezídia ÚLK o akceptácii odhlásenia druţstva klubu zo súťaţe.  

e) V prípade, ţe Prezídium rozhodne o neakceptovaní odhlásenia druţstva klubu zo súťaţe, je tento 

klub povinný riadne pokračovať v súťaţi a súťaţ v súťaţnom ročníku 2017/2018 dokončiť.           

V opačnom prípade sa dopúšťa porušení ustanovení tohto RS ako aj Zmluvy o účasti najvyššej 

futbalovej súťaţi muţov. 

f) Proti rozhodnutiu o neakceptovaní odhlásenia druţstva klubu zo súťaţe v priebehu súťaţného 

ročníka 2017/2018, môţe klub podať odvolanie postupom a v lehotách v zmysle čl. 87 SP. Do 

doby neţ bude v odvolacom konaní definitívne rozhodnuté, je klub povinný riadne pokračovať         

v súťaţi a súťaţ v súťaţnom ročníku 2017/2018 dokončiť. V opačnom prípade sa dopúšťa porušení 

ustanovení tohto RS ako aj Zmluvy o účasti najvyššej futbalovej súťaţi muţov. 

 

16. ZÁSADY PRE ZMENY TERMÍNOV 

Zmeny termínov, uvedené v termínovej listine, môţu byť vykonané len na základe riadne zdôvodnenej 

ţiadosti a dodrţania nasledujúcich zásad: 

a) FK FL sú povinné najneskôr 21 dní pred dňom stretnutia cez elektronickú podateľňu v ISSF 

adresovať svoju ţiadosť súperovi a ÚLK. Takáto ţiadosť musí byť vţdy riadne odôvodnená. Deň 

odoslania a deň stretnutia sa do lehoty nezapočítavajú. Ţiadateľovi (FK) bude uloţený poplatok 

v mesačnej zbernej faktúre vystavenej SFZ vo výške podľa čl. 24 tohto RS. ÚLK zverejní zmenu 

v rámci ISSF. 

b) V prípade, ţe ţiadateľ nemal moţnosť dodrţať lehotu uvedenú v bode a), môţe poţiadať ÚLK 

a súpera o súhlas na zmenu termínu najneskôr 10 dní pred dňom stretnutia, pričom ţiadateľovi 

(FK) bude udelený poplatok v mesačnej zbernej faktúre vystavenej SFZ vo výške podľa čl. 24 

tohto RS. Ak ÚLK zmenu termínu schváli, zverejní ju v rámci ISSF. 

c) V prípade, ţe ţiadosť, resp. dohoda o zmene termínu bude ÚLK predloţená v termíne kratšom ako 

10 dní pred dňom stretnutia, ÚLK ju nemusí akceptovať. Výnimku z ustanovenia uvedeného         

v písm. b je ÚLK oprávnená uplatniť výhradne v prípadoch:  

 ţe FK obdrţí nominačnú listinu na reprezentačné stretnutie v lehote kratšej, ako je uvedené 

v tomto bode, a nominácia spĺňa ustanovenie písmena d tohto článku. FK má právo 

poţiadať o zmenu termínu, avšak táto ţiadosť musí byť doručená elektronickou formou 

najneskôr do 48 hodín od obdrţania nominačnej listiny. Pri uplatnení takejto poţiadavky zo 

strany FK, nebude mu udelený poplatok za ţiadosť o zmenu termínu. 

 ţe FK štartuje v stretnutí klubovej súťaţe UEFA, a nie je moţné dodrţať 48-hodinovú 

lehotu medzi stretnutiami tejto súťaţe a FL. Pri uplatnení takejto poţiadavky zo strany FK, 
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nebude mu udelený poplatok za ţiadosť o zmenu termínu a zmena termínu stretnutia bude 

vykonaná automaticky.  

d) FK FL majú právo poţiadať o zmenu termínu majstrovského stretnutia pri nedodrţaní 48-

hodinovej lehoty medzi stretnutiami, a to v prípade, ţe majú do reprezentačných výberov SR 

nominovaných minimálne 4 hráčov, uvedených v zozname hráčov „A“ muţstva v ISSF a v čase 

obdrţania nominácie má nominovaný hráč odohratých za „A“ muţstvo príslušnej vekovej 

kategórie minimálne polovicu súťaţných stretnutí v príslušnej časti súťaţe. V prípade, ţe sa 

zainteresované FK nedohodnú na termíne stretnutia, rozhodne o ňom ÚLK.  

e) Zo zdravotných dôvodov môţe klub poţiadať o zmenu termínu stretnutia výhradne v prípadoch, 

ktoré sú v súlade so znením Zákona 272/1994 Z. z., druhá časť § 7 (Zákona „Ochrana zdravia 

ľudí“). Potvrdenie o tejto skutočnosti môţe vydať výhradne príslušný špecialista v danom 

medicínskom odbore (infektológ, alergológ, otorinolaryngológ a pod.), ktorý posúdi rozsah           

a závaţnosť ochorenia. Toto potvrdenie musí byť verifikované krajským hlavným odborníkom 

príslušného medicínskeho odboru, do ktorého posudzovaná problematika spadá. Len na základe 

predloţenia vyššie uvedených potvrdení, prerokuje riadiaci orgán súťaţe ţiadosť o zmenu termínu 

stretnutia zo zdravotných dôvodov a vydá záväzné rozhodnutie. 
f) V prípadoch neodohrania stretnutia z dôvodu nespôsobilého terénu alebo rozhodnutia 

oprávneného štátneho orgánu (PZ SR), týkajúceho sa zabezpečenia ochrany zdravia a ţivota 

účastníkov stretnutia, je potrebné stretnutie odohrať v nasledujúci deň. Ak to však nie je moţné, 

predloţia FK spoločný návrh termínu stretnutia do 48 hodín ÚLK. V prípade, ţe sa FK 

nedohodnú, nový termín určí riadiaci orgán.  

17. MEDZINÁRODNÝ STYK 

FK FL sú povinné nahlásiť medzinárodný styk (aj v zahraničí) ÚLK (sekretariat@futbalulk.sk) 

a medzinárodnému úseku SFZ (international@futbalsfz.sk) najneskôr 14 dní, v odôvodnených 

prípadoch 7 dní pred jeho plánovaným uskutočnením. Klub následne poţiada pri domácom stretnutí 

KR (jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk) o obsadenie R. Medzinárodný styk nesmie narušiť majstrovské 

súťaţe. Nenahlásenie takéhoto stretnutia má za následok disciplinárne opatrenia. 

18. POSTUP A ZOSTUP 

FORTUNA LIGA - SÚŤAŢNÝ ROČNÍK 2017/2018  (počet účastníkov 12) 

a) V dlhodobej súťaţi sa odohrá 32 kôl (19 v jesennej a 13v jarnej časti, ak riadiaci orgán neurčí 

inak). Súťaţ sa po základnej časti (22 kôl, kaţdý s kaţdým) rozdelí na nadstavbovú skupinu o titul 

(1. - 6. druţstvo FL po základnej časti) a nadstavbovú skupinu o udrţanie vo FL (7. - 12. druţstvo 

FL po základnej časti), v ktorej odohrajú druţstvá ďalších 10 kôl.  

b) Víťaz FL získa titul „Majster SR“ a spolu s najlepšie umiestnenými druţstvami po ukončení 

ročníka 2017/2018, resp. víťazom kvalifikačných stretnutí, má právo štartovať v súťaţiach UEFA 

(počet miest stanoví UEFA).V prípade, ţe víťazom Slovnaft Cup-u (Slovenského pohára) sa stane 

druţstvo, ktoré sa umiestni na 1. - 3. mieste po skončení nadstavbovej časti o titul, odohrajú sa 

kvalifikačné stretnutia o miestenku do kvalifikácie UEFA Európskej ligy v zmysle čl. 12 tohto RS. 

c) Druţstvo, ktoré sa po ukončení ročníka 2017/2018 umiestni na 12. mieste v nadstavbovej skupine 

o udrţanie, zostupuje priamo do II. L súťaţného ročníka 2018/2019. Druţstvo, ktoré sa umiestni 

na 11. mieste v nadstavbovej skupine o udrţanie odohrá baráţový dvojzápas s druţstvom, ktoré sa 

umiestni na 2. mieste II.L v zmysle čl. 12, pís. c, d tohto RS. 
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19. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

a) Ak nebude naplnený počet účastníkov FL podľa ich schválenej štruktúry, rozhodne o zaradení 

ďalších druţstiev do FL na základe ustanovení SP Prezídium ÚLK. 

b) Pravidlá o postupoch, zostupoch a určení priebeţného, resp. konečného umiestnenia v súťaţí 

stanovujú články SP. 

 

20. SUPERPOHÁR 

VV SFZ si vyhradzuje právo najneskôr do začiatku jarnej časti súťaţného ročníka 2017/2018 

rozhodnúť o prípadnej zmene formátu SuP.  

 

21. DELEGOVANÉ OSOBY 

a) FK, ktorý je organizátorom majstrovského futbalového stretnutia, je povinný v zmysle SP, PF 

a tohto RS, vytvoriť pre všetky delegované osoby, ku ktorým  patria R, AR, NR, PAR, DS a PR, 

náleţité podmienky pre výkon ich funkcie v stretnutí. DS je zároveň najvyššie postavenou osobou 

na futbalovom stretnutí, kde zastupuje SFZ so svojimi právami a povinnosťami, v zmysle 

predpisov SFZ. 

b) Pre zabezpečenie výkonu povinností a práv delegovaných osôb (ďalej len DO) a hodnotenie 

stretnutia, je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť ochranu DO počas celého ich pôsobenia na 

stretnutí, s vyuţitím všetkých dostupných technických, organizačných a iných prostriedkov. 

c) DO deleguje príslušná komisia SFZ. Správy a oznamy, ktorými informuje SFZ o obsadení, sú 

určené pre DO.  

Delegovanie DO v stretnutiach FL je  oznamované cez webovú stránku SFZ. V odôvodnených 

prípadoch si SFZ vyhradzuje právo zmeniť spôsob oznámenia delegácie podľa potreby (telefón 

alebo e-mail). 

Nominačné listiny DO republikových súťaţí, ktoré pre súťaţný ročník 2017/2018 schválil VV 

SFZ, sú platné len pre tento súťaţný ročník. Po jeho ukončení sa ich platnosť končí.  

DO sa riadia všeobecne platnými predpismi SFZ, štatútmi komisií, zásadami pre činnosť DZ         

a ustanoveniami Zákona 1/2014 Z. z. 

d) FK sa ukladá vyhradiť pre DS a PR 4 samostatné miesta na tribúne, na úrovni stredovej čiary,        

s dobrým výhľadom na hraciu plochu, toto miesto označiť a oddeliť od divákov a funkcionárov. 

Súčasne sa FK FL ukladá mať k dispozícii funkčný televízny prijímač alebo notebook priamo 

v kabíne rozhodcov, s moţnosťou pripojenia videokamery, DVD prehrávača, príp. USB kľúča, či 

SD karty, za účelom zhliadnutia záznamu po stretnutí. Zhliadnutie záznamu musí byť umoţnené 

DO v samostatnej miestnosti, bez prítomnosti iných osôb (s výnimkou videotechnika). 

e) Aktívny R republikových súťaţí nemôţe nastúpiť ako riadne registrovaný hráč v majstrovských 

stretnutiach FL. 

f) Riadiaci zväz môţe v súlade so SP funkciu delegáta zväzu (DZ) rozdeliť. V takom prípade 

komisia delegátov SFZ deleguje na stretnutie delegáta stretnutia (DS) a komisia rozhodcov SFZ 

deleguje na stretnutie pozorovateľa rozhodcov (PR). 

 

Pokyny pre R a NR 
NR je oficiálne delegovaná osoba SFZ. Pre zjednotenie výkladu o právach a povinnostiach NR, 

vydáva KR tieto pokyny: 

1. Na stretnutia FL deleguje KR NR z radov R, alebo AR uvedených na listine R a AR pre príslušný 

súťaţný ročník. NR zastúpi R, alebo AR v prípade, keď tento z váţnych dôvodov nemôţe ďalej 

plniť svoju funkciu (napr. pre zranenie, nevoľnosť a pod.). Ak to zdravotný stav umoţňuje, 

vystriedaný R alebo AR, dokončí stretnutie vo funkcii NR. 
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2. NR pred, počas ako aj po stretnutí vypĺňa priebeţne tlačivo Záznam o činnosti NR, ktoré je 

povinný nosiť na stretnutie. Pri jeho vypĺňaní sa riadi pokynmi KR. Komplexne vyplnené              

a podpísané tlačivo na oboch stranách zašle na príslušný riadiaci orgán a DK elektronickou poštou 

iba v prípade disciplinárnych nedostatkov (dk@futbalsfz.sk, jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk        

a sekretariat@futbalulk.sk). Záznam o činnosti je NR povinný uchovávať u seba pre prípad jeho 

vyţiadania, aţ do oficiálneho ukončenia súťaţného ročníka riadiacim orgánom príslušnej súťaţe. 
3. NR sa po nominácii na konkrétne stretnutie skontaktuje s R a dohodne sa na farebnom zladení 

výstroja R a AR, a v prípade potreby aj na koordinácii dopravy do miesta stretnutia. 

4. NR sa dostaví na štadión 90 min. pred UHČ. V príprave na stretnutie postupuje podľa 

nasledovného harmonogramu a rozsahu činnosti: 

 90 min. pred ÚHČ po príchode do areálu štadióna sa spolu s R a AR sa zúčastní na kontrole 

pripravenosti hracej plochy, lavičiek náhradníkov a technickej zóny. Za prítomnosti 

zodpovedného domáceho usporiadateľa skontroluje aj  podmienky pre svoju činnosť (vhodné  

miesto medzi lavičkami náhradníkov, stolík, dáţdnik, tabule na striedanie). Určí miesto pre 

obsluhu nosidiel v blízkosti lavičiek náhradníkov. Dohodne sa s R o  mieste rozcvičovania 

náhradníkov a oznámi to vedúcim oboch druţstiev. Upozorní ich na potrebu  farebného 

odlíšenia náhradníkov od hráčov na hracej ploche. 

 75 min. pred ÚHČ sa zúčastní na technickej porade prerokovania výstroja hráčov, brankárov, 

oboch druţstiev a rozhodcov navzájom. O nedostatkoch a sporných veciach informuje R a ten 

zaujme konečné stanovisko. Následne zabezpečí odstránenie nedostatkov. 

 50 min. pred ÚHČ sa prezlečie do výstroja, skontroluje v kabínach druţstiev výstroj hráčov, 

kopačky, chrániče a tieţ nepovolené predmety, nebezpečné pre hráča alebo hráčov súpera      

v zmysle PF a plní si úlohy podľa poţiadaviek R. 

 45 min. pred ÚHČ sú druţstvá povinné mať v ISSF riadne vyplnené nominácie hráčov 

a realizačných tímov v zápise o stretnutí. V prípade akýchkoľvek problémov znemoţňujúcich 

vyplniť elektronický zápis o stretnutí, sa vypíše papierový zápis o stretnutí, do ktorého R 

uvedie odôvodnenie prečo nebolo moţné urobiť elektronický zápis o stretnutí. R je povinný 

do 5 hodín po stretnutí prepísať papierový zápis o stretnutí do ISSF.  

 30 min. pred ÚHČ skontroluje, či sú podmienky pre jeho činnosť pripravené v stanovenom 

rozsahu, skontroluje tieţ spôsobilosť  všetkých lôpt (v zmysle pravidla II), pripravenosť 

zdravotnej sluţby a nosidiel, oboznámi sa v prípade potreby s obsluhou svetelnej tabule na 

striedanie. Ak sa vyskytnú nedostatky, informuje DS, PR a hlavného usporiadateľa (ďalej len 

HU), s poţiadavkou o ich urýchlené odstránenie. 

 20 min. pred ÚHČ preberie s R a AR spôsob vzájomnej spolupráce počas stretnutia. 

 15 min. pred ÚHČ zabezpečí odchod hráčov z hracej plochy a skontroluje jej pripravenosť na 

stretnutie. 

 10 min. pred ÚHČ ešte raz skontroluje svoje rozhodcovské potreby. 

 6-7 min. pred ÚHČ pred nástupom na hraciu plochu ešte raz skontroluje výstroj hráčov a ich 

čísla na dresoch v súlade so zápisom o stretnutí, obutie (kopačky) hráčov. Ak zistí nedostatky, 

upozorní R a dorieši  ich odstránenie. 

 3-4 min. pred ÚHČ zaujme svoje predpísané miesto. Skontroluje počet oprávnených osôb, 

ktoré zaujali miesto na lavičkách náhradníkov a skontroluje identifikačné preukazy kaţdého 

člena realizačného tímu. Ak je to potrebné, zabezpečí odstránenie  nedostatkov, príp. upozorní 

na ne R. 

5. Počas priebehu stretnutia NR: 

 zaznamenáva všetky udelené osobné tresty (čas, číslo hráča, druh, a príp. aj dôvod podľa 

vlastného pozorovania); 

 zaznamenáva dosiahnuté góly (čas, číslo strelca gólu, priebeţný výsledok); 

mailto:lukas.pitek@futbalsfz.sk
mailto:jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk
mailto:sekretariat@futbalulk.sk
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 zabezpečuje striedanie hráčov, skontroluje ich výstroj. Keď je striedanie pripravené, poţiada 

AR1 o signalizáciu striedania. Ak R dá na to pokyn, tabuľou ukáţe číslo striedaného hráča     

a potom číslo striedajúceho hráča. Zabezpečuje, aby striedanie prebehlo podľa PF. V prípade 

nedostatkov nedá signál na striedanie, pokiaľ sa neodstránia. Vo váţnych prípadoch upozorní 

R v prerušenej hre a ten rozhodne s konečnou platnosťou. O striedaní si vedie podrobnú 

evidenciu (čísla hráčov, príslušnosť klubu, hrací čas); 

 sleduje správanie lavičiek náhradníkov v technickej zóne v rozsahu stanovenom PF (str. 39) 

a tohto Rozpisu (čl. 10). Na lavičke náhradníkov musia všetci oprávnení zaujať svoje miesto.  

Stáť v tomto priestore môţe v prípade  potreby hlavný tréner, ktorý udeľuje taktické pokyny. 

V prípade, ţe správanie osôb v technickej zóne presiahne dovolenú hranicu, poţiada sám       

o nápravu a ukľudnenie. Pri opakovaných prejavoch nešportového správania alebo hrubého  

nešportového  správania vyuţije prerušenie hry a upozorní R, ktorý vykáţe vinníka z hráčskej 

lavičky, príp. urobí ďalšie opatrenia v súlade s PF. O týchto skutočnostiach si vedie záznamy, 

s ktorými po stretnutí oboznámi R, DS a PR; 

 ak je potrebné ošetrenie hráča na hracej ploche, sleduje signalizáciu R a podľa nej usmerňuje 

vstup oprávnených osôb na hraciu plochu. Po ošetrení zraneného hráča mimo hracej plochy je 

nápomocný, ak je to moţné, aby sa takýto hráč vrátil do hry podľa pravidiel futbalu; 

 kontroluje priebeh rozcvičovania náhradníkov (miesto, spôsob rozcvičovania sa bez lopty         

a farebné rozlíšenie náhradníkov od hráčov na hracej ploche). Zabezpečí odstránenie 

nedostatkov; 

 sleduje udalosti na hracej ploche i mimo nej. V prípade potreby podá informáciu R, ak bude      

o to poţiadaný, a to ihneď alebo správu po skončení stretnutia. V prípade váţnej disproporcie 

v totoţnosti napomínaných alebo vylúčených hráčov, má R pravdivo  informovať, aby sa 

predišlo chybným rozhodnutiam; 

 sleduje dohodnutý pokyn R o nadstavenom hracom čase kaţdého polčasu. V poslednej minúte 

riadneho hracieho času (cca 15 sekúnd pred jeho uplynutím) oznámi tabuľou dĺţku nastavenia 

hracieho času tak, aby informáciu získalo, čo najviac prítomných; 

 sleduje funkčnosť a činnosť podávačov lôpt. Pri nedostatkoch upozorní HU a dorieši ich 

odstránenie; 

 po ukončení prvého polčasu spolupracuje pri zabezpečení predpísaného spôsobu odchodu 

hráčov a rozhodcov z hracej plochy do kabíny; 

 v súlade s bodom 1 týchto pokynov, si pred prevzatím funkcie zistí a porovná potrebné údaje 

(odohraný hrací čas, napomínaných a vylúčených hráčov, striedania), a potom pokračuje        

v novej funkcii. Podobne R a AR postupujú v súlade s týmito pokynmi, ak pokračujú vo 

funkcii NR; 

6. Po skončení stretnutia NR: 

 spolupracuje pri zabezpečení predpísaného spôsobu odchodu hráčov a rozhodcov z hracej 

plochy do kabíny; 

 poskytne všetky údaje R na doplnenie zápisu o stretnutí v potrebnom rozsahu a je nápomocný 

pri jeho vyplňovaní. V ţiadnom prípade však sám zápis nevyplňuje, pokiaľ riadiaci orgán 

nestanoví inak; 

 poskytne informácie o kritických situáciách v priebehu stretnutia R, AR, DS a PR. 

7. FK, ktorý je usporiadateľom súťaţného stretnutia, vytvorí NR podmienky pre výkon jeho funkcie 

v rozsahu týchto pokynov. NR je oficiálne delegovaná osoba SFZ, preto v  prípade potreby je 

povinná usporiadateľská sluţba, ale i účastníci stretnutia (hráči, tréneri a funkcionári) rešpektovať 

jeho pokyny a rozhodnutia.  

8. R po ukončení stretnutia skontroluje a doplní všetky potrebné údaje do elektronického zápisu 

o stretnutí  a za prítomnosti vedúcich oboch zúčastnených druţstiev ho uzavrie do 15 minút po 

stretnutí. Vytlačí  jeden exemplár elektronického zápisu o stretnutí, ktorý podpíšu obaja kapitáni. 
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Tento zápis bude rozhodca povinný uchovávať u seba pre prípad jeho vyţiadania, aţ do 

oficiálneho ukončenia súťaţného ročníka riadiacim orgánom príslušnej súťaţe. Originál zápisu      

o stretnutí podpísaný kapitánmi je R povinný zaslať na príslušný riadiaci orgán a DK SFZ 

elektronickou poštou iba v prípade disciplinárnych nedostatkov (sekretariat@futbalulk.sk, 

dk@futbalsfz.sk, jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk). 
9. R je povinný vyplniť a uzavrieť elektronický zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia. Vo 

výnimočnom prípade, ktorého odôvodnenie uvedie do zápisu o stretnutí, tak môţe vykonať 

najneskôr do 3 hodín po skončení stretnutia. 

 

Pokyny pre DS a PR 

 

Pokyny pre DS 

DS je najvyššie postavená osoba na futbalovom stretnutí. Zastupuje na ňom SFZ so svojimi právami    

a povinnosťami v zmysle noriem SFZ. Na stretnutí plní svoju kontrolnú a hodnotiacu funkciu. 

Na súťaţné stretnutie prichádza 120 min. pred jeho začiatkom. 

Počas priebehu stretnutia úzko spolupracuje zo zástupcom organizátora zodpovedného za priebeh 

podujatia, HU, BM ako aj ďalšími funkcionármi stretnutia. 

Vykonáva kontrolu pripravenosti podujatia, sleduje pôsobenie činnosti HU, BM a celej US. 

Spolu s ostatnými delegovanými osobami skontroluje pripravenosť hracej plochy (správne vyznačenie 

čiar, bránok, lavičiek náhradníkov a umiestnenie reklamných panelov okolo hracej plochy). V prípade 

nedostatočnej pripravenosti HP a jej náleţitostí, poţiada organizátora o zosúladenie stavu s Pravidlami 

futbalu.  V prípadoch nespôsobilosti hracej plochy podrobne uvedie zistenia vo svojej správe. 

Stanoví začiatok koordinačnej porady pred stretnutím, spravidla 75 minút pred zahájením stretnutia.    

Z  porady pred stretnutím sa vyhotovuje záznam, ktorý si ukladá k dokumentácii zo stretnutia.    

V priebehu podujatia dozerá na priebeh stretnutia, sleduje správanie sa hráčov,  realizačných tímov, 

divákov, funkcionárov, podávačov lôpt, prípadne ďalších osôb, ktoré majú moţnosť pohybovať sa      

v priestoroch ihriska. 

DS má právo pri dokumentovaní incidentov počas priebehu stretnutia pouţívať fotoaparát, 

videokameru, alebo iné prostriedky na snímanie obrazu. 

V  prípadoch zistenia nedostatkov upozorní na ne HU a poţiada o nápravu.  

V priebehu podujatia dohliada na zákaz predaja alkoholických nápojov a nápojov, ktorých predaj je 

podmienený podávaním v papierových, alebo plastových obaloch. 

Z priebehu stretnutia vypracuje DS v ISSF svoju správu, v ktorej pravdivo uvedie všetky skutočnosti, 

ktoré zistil počas svojej delegácie. Pri spracovaní správy spolupracuje s PR. Správu delegáta zo 

stretnutia DS uzatvorí v ISSF do 48 hod. od skončenia stretnutia. 

Úzko spolupracuje s riadiacim orgánom prostredníctvom Komisie delegátov SFZ a plní úlohy 

vyplývajúce z poţiadaviek riadiaceho orgánu v súvislosti s organizáciou stretnutia, ale aj jeho 

priebehom a monitoringom. 
 

Pokyny pre PR: 

PR na stretnutie prichádza spravidla 90 min. pred UHČ. Na futbalovom stretnutí plní svoju 

 pozorovaciu a hodnotiacu funkciu. Zúčastňuje sa koordinačnej porady pred stretnutím. V priebehu 

stretnutia zo svojho miesta (spravidla na hlavnej tribúne)  sleduje výkony rozhodcov a nestranne a 

objektívne zaznamenáva ich klady a nedostatky. Po skončení stretnutia PR zhodnotí výkon všetkých 

rozhodcov. Správu PR riadne vyplní a uzatvorí v ISSF nasledovne: 

 v prípade udelenej ČK alebo vypísania tlačiva k disciplinárnemu pokračovaniu zo stretnutí 

hraných v piatok, sobotu a nedeľu, zašle správu najneskôr do pondelka do 14:00 hod. Zo 

stretnutí hraných v ostatných dňoch týţdňa, zašle správy najneskôr do 24 hod po ukončení 

stretnutia; 

mailto:sekretariat@futbalulk.sk
mailto:jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk
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 v prípade, ţe nenastal ani jeden z vyššie spomínaných prípadov, správy zo stretnutí hraných      

v piatok, sobotu a nedeľu zašle PR najneskôr do utorka do 8:00 hod, zo stretnutí hraných      

v ostatné dni týţdňa najneskôr do 24 hod po ukončení stretnutia.      

Elektronickou poštou zasielajú svoje správy PR na adresu KR SFZ (jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk). 

V prípadoch, ktoré sú hodné zreteľa a PR ich povaţuje za potrebné uviesť v Správe DS zo stretnutia, 

úzko spolupracuje  s DS. 

PR je delegovanou osobou zväzu príslušnou KR.   

 

22. SŤAŢNOSTI 

1. V  prípade, ţe chce FK  podať  sťaţnosť  na  výkon  R,  AR  alebo NR,  táto musí byť podaná 

výhradne prostredníctvom ISSF príslušnému riadiacemu orgánu (nie KR SFZ) najneskôr do 48 

hodín po stretnutí. Sťaţnosť musí obsahovať: 

a) názov klubu, ktorý podáva sťaţnosť; 

b) mená a priezviská osôb oprávnených klub zastupovať; 

c) označenie stretnutia (súťaţe a kola), ktoré je predmetom sťaţnosti; 

d) popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R, AR, alebo NR), voči ktorým podáva klub sťaţnosť, 

s vyznačením času (minutáţe); 

e) označenie názvu klubu (súpera), ktorého sa sťaţnosť týka.            
 

Poplatok za prerokovanie sťaţnosti na výkon R, AR alebo NR bude FK zahrnutý do mesačnej 

zbernej faktúry vystavenej SFZ a bude vrátený klubu iba v prípade, ţe sťaţnosť bola uznaná za 

opodstatnenú vo všetkých jej bodoch. Listy, resp. podnety klubov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené 

podmienky oficiálnej sťaţnosti, nebudú príslušným riadiacim orgánom prerokované. 
 

2. Štatutárny orgán klubu alebo ním splnomocnený funkcionár, je do 48 hodín po skončení stretnutia 

oprávnený podať na príslušný riadiaci zväz námietku. Námietka musí byť podaná výlučne 

elektronicky v ISSF, v súlade so znením čl. 85 a 86 SP. 

 

23. SPROSTREDKOVATELIA 
Od 1. 4. 2015 vstúpili do platnosti pravidlá FIFA o činnosti sprostredkovateľov, ktoré nahradili 

dovtedajšie predpisy pre licencovaných agentov hráčov. Poplatok za registráciu nového 

sprostredkovateľa uvádza čl. 25. 
Menný zoznam sprostredkovateľov v rámci SFZ je prístupný na webovom sídle:  

http://www.futbalsfz.sk/legislativa/sprostredkovatelia.html 
 

24. OSTATNÉ USTANOVENIA K ORGANIZÁCII STRETNUTIA 

a)  Voľný vstup na vyhradené, prípadne riadne označené sedadlá majú: 

 Delegáti SFZ - 4 miesta; 

 Vedenie hosťujúceho druţstva; 

 Akreditovaní zástupcovia médií - píšuci novinári, rozhlasoví reportéri a pracovníci televízie 

o akreditácia redakcií sa vykoná pred otvorením súťaţného ročníka, pričom novinári, 

členovia „Klubu športových novinárov“ majú právo voľného vstupu na stretnutia na 

voľné miesta v sektoroch hľadiska. Akreditácie sú výhradne v kompetencii FK; 

 Osoby telesne postihnuté s preukazom ZTO a ZTP/P. 

b)  Pri stretnutiach FL môţe byť maximálny počet oficiálnych členov výpravy 30 osôb (18 hráčov, 

tréner, asistent/i, lekár, masér, fyzioterapeut a vedúci druţstva), pričom na lavičke náhradníkov 

môţe sedieť maximálne 16 osôb (tréner, asistent trénera, tréner brankárov, kondičný tréner, lekár, 

masér, fyzioterapeut, vedúci druţstva, pričom klub je povinný určiť 9 osôb z uvedených a 7 

náhradníkov). V prípade, ţe tréner alebo asistent trénera je uvedený v zápise o stretnutí aj ako 

hráč, na lavičke sa môţe zdrţiavať o jednu, resp. príslušný počet osôb menej. 
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c)  FK FL sú pri organizácii domáceho stretnutia pre zástupcov médií povinné zabezpečiť: 

 vyhradenú miestnosť pre prácu pred, počas a po stretnutí, do ktorej nemajú prístup iné 

neoprávnené osoby, vybavenú pracovnými pultmi (stolíkmi) s internetovým pripojením       

a bezproblémovo dostupným WC; 

 zápasové súpisky druţstiev, najneskôr 30 minút pred výkopom; 

 dostatočný počet fotoviest pre fotoreportérov, umoţňujúcich im vstup do vyhradených 

priestorov na/pri hracej ploche; 

 vyhradené miesta na tribúne, viditeľne oddelené od ostatných miest tak, aby zástupcom 

médií bolo umoţnená práca pred, počas a po stretnutí, bez akéhokoľvek vstupu iných 

neoprávnených osôb do tohto vyhradeného priestoru; 

 konanie tlačovej konferencie s účasťou oboch hlavných trénerov do 30 minút po skončení 

stretnutia; 

 priestor mixzóny pre kontakt s hráčmi, či inými zástupcami jednotlivých druţstiev, 

bezprostredne po stretnutí. 

d) US musí zabezpečiť vstup divákov tak, aby prechádzali cez oficiálne vchody a prešli 

bezpečnostnou prehliadkou. V prípade zistenia prenosu pyrotechniky a zakázaných predmetov, 

US odovzdá osobu, u ktorej pyrotechniku alebo zakázaný predmet našiel PZ SR a zároveň 

informuje DS a PR.  

e) Pri organizovaní stretnutia FL je jeho organizátor povinný zriadiť pri vchodoch a východoch         

a       v priestoroch štadióna kamerový systém (§ 21 zákona 1/2014 Z. z.), ktorý umoţní nepretrţité 

monitorovanie priestorov štadióna počas stretnutia, identifikáciu fyzickej osoby alebo predmetu      

a zabezpečí digitálny záznam. Kamerový systém musí byť zriadený tak, aby nezasahoval do 

súkromia fyzických osôb, ktoré nie sú účastníkmi stretnutia. Priestory monitorované kamerovým 

systémom musia byť zreteľne označené ako monitorované pri kaţdom vstupe na štadión. Pre 

potreby delegovaných osôb je obsluha kamerového systému povinná zabezpečiť prehranie 

záberov podľa ich poţiadavky, a prípadne pre potreby DK zabezpečiť nahranie týchto záberov na 

prenosný nosič dát. 

Ak je štadión miestom konania rizikového stretnutia alebo stretnutia, pri ktorom to ustanovujú 

poţiadavky UEFA alebo SFZ, sektory hostí musia byť od ostatných sektorov oddelené tak, aby 

nebol moţný pohyb divákov medzi týmito sektormi. 

Pred kaţdým vstupom do areálu štadióna, v blízkosti pokladní, ako aj pred vstupnou bránou do 

sektora musia byť tabule s vyznačenými zakázanými predmetmi.. Rovnaké tabuľky musia byť 

umiestnené aj nad okienkami pokladní. 

Usporiadanie športového zariadenia a športoviska nesmie podnecovať účastníkov podujatia 

k nevhodnému správaniu. Musí zabezpečovať efektívnu kontrolu všetkých účastníkov podujatia, 

účelné rozmiestnenie bezpečnostných prekáţok slúţiacich na ich rozdelenie, označenie                  

a zatvorenie sektorov pre divákov. Sektory pre divákov je moţné rozdeliť aj reťazou osôb, 

vytvorenou z členov US. 

Pri organizovaní podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť 4000 a viac divákov, musia byť 

zriadené vo vnútornom priestore štadióna najmenej dve miesta zdravotníckej pomoci, so 

zdravotníckym pracovníkom. Pri ostatných podujatiach musí byť zriadené najmenej jedno miesto 

zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom alebo osobou, ktorá získala potvrdenie        

o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci. 

f)  HU riadi organizovanie podujatia a zabezpečuje plnenie úloh podľa pokynov organizátora 

podujatia. HU sa preukazuje osvedčením HU. 

BM je odborne spôsobilý usporiadateľ, ktorého organizátor podujatia určil, aby organizoval          

a riadil činnosť usporiadateľskej sluţby, pripravoval, riadil, vykonával a vyhodnocoval 

bezpečnostné opatrenia na mieste konania podujatia. BM v priebehu stretnutia operatívne určuje 
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bezpečnostné opatrenia, koordinuje ich výkon a podľa potreby zabezpečuje súčinnosť US s PZ       

a obecnou políciou. Preukazuje sa osvedčením BM. 

HU, BM a usporiadateľ sú povinní v čase konania stretnutia na vyzvanie predloţiť doklad 

totoţnosti a osvedčenie HU, osvedčenie BM alebo preukaz usporiadateľa organizátorovi 

podujatia, dozornému orgánu, príslušníkovi PZ a DS. 

g) V stánkoch s občerstvením musia byť pouţívané iba plastové, resp. papierové poháre a taniere. 

Akékoľvek sklenené predmety sú zakázané. Nemôţu sa predávať nápoje v akýchkoľvek 

uzatvárateľných obaloch.  

Ak ide o rizikové stretnutie je zakázané predávať akékoľvek alkoholické nápoje s vyšším obsahom 

alkoholu ako 4,1% obj. jednotiek, ak obec podľa osobitného predpisu nevydala obmedzenie alebo 

úplný zákaz ich predaja.  

h) Výšku vstupného na kaţdé stretnutie si stanovuje a vstupenky zabezpečuje usporiadajúci FK. Ak 

ide o rizikové podujatie postupuje FK FL podľa 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 1/2014 Z. z.                

o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde je 

povinnosť organizátora vyčleniť sektor v niţšej a vyššej kategórie vstupeniek. Hosťujúci FK je 

v prípade záujmu o zakúpenie vstupeniek povinný v dostatočnom časovom predstihu zaslať 

usporiadajúcemu FK záväznú písomnú objednávku, s uvedením poţadovaného počtu vstupeniek 

na stretnutie. FK, ktorý si vstupenky objednal a obdrţaný počet vstupeniek nepredá, je povinný 

nepredané vstupenky najneskôr v deň stretnutia (alebo podľa dohody klubov) vrátiť,  resp. doručiť 

usporiadajúcemu FK, aj s úhradou za predané vstupenky. Ak tak neurobí, bude povinný 

usporiadajúcemu FK uhradiť plnú finančnú náhradu, za všetky obdrţané, aj nepredané vstupenky.  

Vstupenky do sektoru hostí bude predávať len hosťujúci FK, ktorý zistením totoţnosti kupujúceho 

pri predaji vstupenky zabezpečí evidenciu predaných vstupeniek, ktorá môţe byť nápomocná pri 

identifikácii osôb, porušujúcich návštevný poriadok príslušného štadióna. 

Ak ide o podujatie v osobitnom režime , môţe vstupenky do sektoru hostí po dohode s hosťujúcim 

FK predávať  aj usporiadajúci FK . V takomto prípade však usporiadajúci FK preberá plnú 

zodpovednosť za správanie fanúšikov hostí. Hosťujúci FK poskytne v takomto prípade maximálnu 

súčinnosť pri identifikácii problémových fanúšikov.  

Ak hosť ujúci klub záväzne písomne objedná lístky do sektoru hostí , nemôţe uţ lístky do tohto 

sektoru poskytnúť  d omáci klub do predaja a nemôţe ani otvoriť iné sektory pre fanúšikov hostí .  

V prípade, ţe je kontaktovaný fanúšikovskou skupinou hosťujúceho klubu , je povinný informovať  

hosťujúci klub o tomto fakte . Zároveň zvolá zasadnutie bezpečn ostnej komisie za účasti 

predstaviteľov obce, PZ SR a hosť ujúceho klubu, aby si v tejto veci dohodli ď alší postup.  

i) Vo FL je TV partnermi ÚLK zhotovovaný videozáznam z kaţdého stretnutia. Tento záznam je 

k dispozícii pre kluby a odborné komisie (KR SFZ, resp. DK SFZ) na ftp servri, ktorý bude 

komunikovaný pred začiatkom sezóny prostredníctvom sekretariátu ÚLK.  

Pre potreby klubov FL a PR je k dispozícii záznam stretnutia aj prostredníctvom SD karty. 

Zodpovednosť za nahratie záznamu na SD kartu je na usporiadajúcom klube, ktorý je povinný 

zabezpečiť SD kartu (najmenej 32 GB) a jeho distribúciu k zástupcovi TV partnera ÚLK, tak aby 

mohlo byť záznam na túto SD kartu nahratý.  

V prípade, ţe o záznam okamţite po stretnutí má záujem aj hosťujúci klub, vedúci druţstva hostí 

je povinný informovať DS o takejto poţiadavke. DS túto poţiadavku odkomunikuje na 

predzápasovej porade s predstaviteľmi oboch klubov. V prípade takejto poţiadavky je 

usporiadajúci klub povinný zabezpečiť nahratie záznamu aj na USB hosťujúceho klubu.  

j)  Usporiadajúci FK je povinný pri majstrovskom stretnutí v II. polčase oznámiť rozhlasom počet 

prítomných divákov. 

k) FK sú povinné viesť vlastnú evidenciu napomínaných (ŢK) a vylúčených (ČK) hráčov. FK 

zodpovedajú za skutočnosť, ţe hráči v treste nenastúpia na stretnutie. 

l)  V prípade, ţe hlavný tréner druţstva alebo jeho asistent bude v majstrovskom stretnutí R stretnutia 
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vykázaný z lavičky náhradníkov, je usporiadajúci klub povinný zabezpečiť mu bezpečné miesto 

na tribúne. 

Odchod vykázaného trénera (asistenta) z lavičky na vyhradené miesto zabezpečí člen US, 

viditeľne označený v zmysle znenia ods. e vyššie, ktorý vykázaného trénera (asistenta) na 

vyhradené miesto odprevadí a aţ do ukončenia stretnutia zodpovedá za jeho bezpečnosť. 

V prípade, ţe vykázaný tréner (asistent) neakceptuje odchod na vyznačené miesto, R nebude 

pokračovať v stretnutí. 

m)  Pri udelení pokuty bude FK udelená príslušná suma na mesačnú zbernú faktúru dňom rozhodnutia 

DK. FK je povinný vykonať úhradu najneskôr v deň splatnosti uvedenom na mesačnej zbernej 

faktúre SFZ, pričom podanie odvolania nemá odkladný účinok. Pokiaľ je výsledkom odvolacieho 

konania zmena výšky pokuty, bude príslušná suma kreditovaná na mesačnú zbernú faktúru dňom 

rozhodnutia odvolacej komisie SFZ. V prípade nesplnenia uvedených podmienok bude 

postupované v zmysle príslušných článkov DP, SP a tohto RS. 

n)  Pokuty udelené fyzickým osobám (jednotlivcom napr. hráčom, trénerom) sú pripísané na mesačnú 

zbernú faktúru FK, v ktorom je jednotlivec registrovaný. FK si na základe zmluvného vzťahu 

s dotknutou fyzickou osobou príslušnú pokutu vysporiada. 

o)  V priebehu stretnutia je z dôvodu bezpečnosti účastníkov podujatia zakázané pouţívanie 

lietajúceho kvadrakoptéru - dronu na celom štadióne. 

 

25. POPLATKY – uvedené vo futbalových predpisoch SFZ 

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr (v ISSF - typ 

všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet (platby 

šekom nebudú akceptované a faktúry budú povaţované za neuhradené)uvedený na faktúre.  

Mesačná zberná faktúra je v ISSF generovaná vţdy prvý pracovný deň mesiaca, nasledujúcom po 

fakturačnom období, za ktoré sa vystavuje mesačná zberná faktúra. Splatnosť faktúry je 10 dní, okrem 

prípadov, ţe deň splatnosti vychádza na piatok, sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, v tomto 

prípade sa splatnosť faktúry predlţuje do prvého pracovného dňa nasledujúceho po piatku, sobote, 

nedeli alebo dni pracovného pokoja (spravidla nasledujúci pondelok).  

Okrem športovo-technických dôsledkov za nedodrţanie splatnosti všeobecnej faktúry, je SFZ 

oprávnený fakturovať klubu poplatok za oneskorenie platby všeobecnej faktúry v nasledujúcom 

mesiaci. 

Za uhradenie poplatkov riadne a včas, sa povaţuje ich uhradenie v lehote splatnosti (pripísanie sumy 

na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením 

variabilného symbolu faktúry. 

EÚ synchronizuje informácie o uhradených faktúrach do systému ISSF kaţdý pracovný deň, na 

základe bankového výpisu z predchádzajúceho dňa (platí aj pri priamom vklade na účet SFZ). 

Reklamácie nesprávnych poloţiek na mesačnej zbernej faktúre (v ISSF – typ všeobecná faktúra) sa 

podávajú na príslušnom zväze (ÚLK, SFZ, RFZ, ObFZ), ktorého orgán (komisia) danú poloţku na 

faktúru zadal. Uznané reklamácie budú zohľadnené v nasledujúcej mesačnej zbernej faktúre. 

Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej súťaţe sú informované o neuhradených faktúrach                 

a dôsledkoch ich neuhradenia e-mailovou notifikáciou a prostredníctvom oznamov v ISSF, v ktorom 

sa pre potreby SFZ a jeho členov vytvára automaticky zoznam klubov, ktoré neuhradili riadne a včas 

mesačné zberné faktúry. V prípade rozporu o uhradení platby, plnenie povinnosti preukazuje platiteľ 

dokladom z banky alebo bankovým výpisom EÚ. V prípade, ak reklamácia úhrady v plnej výške          

a v lehote splatnosti bola uznaná, účinok športovo-technických dôsledkov sa ruší ku dňu, kedy bola 

úhrada mesačnej zbernej faktúry pripísaná v prospech účtu SFZ. 

Všetkým aktívnym klubom a zväzom bude do mesačnej zbernej faktúry generovaný poplatok za 

správu, prevádzku a sluţby ISSF podľa platného cenníka. 

Všetky  poplatky  uvedené  v cenníku  s výnimkou  poplatku  za vystavenie RP, sú hradené FK formou  
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mesačnej zbernej faktúry vystavenej SFZ (príloha č. 8 - Cenník poplatkov). 

 

26. TITULY A CENY 

 1) Tituly získajú: 

 víťaz FL ročník 2017/2018 - „Majster SR“ 

 víťaz súťaţe Fair play FL 2017/2018 

 

2) V prípade, ţe jednou z cien je medaila, prípadne plaketa, ich počet je nasledovný: 

 FL 50 ks 

 

27. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

Tento Rozpis ÚLK pre súťaţný ročník 2017/2018 schválilo Prezídium ÚLK hlasovaním dňa 21. júna 

2017 a  Výkonný výbor SFZ hlasovaním „per rollam“ dňa 17. júla 2017. 
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ADRESÁR KLUBOV FORTUNA LIGY 

SÚŤAŢNÝ ROČNÍK 2017/2018 

 

FUTBALOVÝ KLUB 

Obchodné meno:   ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s. 

Sídlo:    Viktora Tegelhoffa 4, 831 04 Bratislava 

IČO:    35 834 579 

DIČ:    SK20 2161 4188  

Rok zaloţenia klubu:  1919 

Telefonický kontakt:  02 4463 6363 

Email:    info@skslovan.com 

Telefax:   02 4463 6365 

Webové sídlo:   www.skslovan.sk 

IBAN:    SK61 1100 0000 0026 2622 4742 

Bankové spojenie:  Tatra banka 
 

Štadión 

Kapacita štadióna:  11 591 

Samostatné sedadlá:  11 591 

Rozmery hracej plochy: 105 x 68 

Osvetlenie (luxov):  1 500  
 

Základná farba výstroja 

dres:    belasá 

trenírky:   belasá 

štulpne:   belasá 
 

Náhradná farba výstroja 

dres:    čierna 

trenírky:   čierna 

štulpne:   čierna 
 

Zodpovední funkcionári futbalového klubu  
 

Meno a priezvisko Funkcia Tel. kontakt Email 

Ivan Kmotrík ml. Viceprezident   

Petr Kašpar Viceprezident +421 918 700 706 kaspar@skslovan.com 

Richard Trutz Športový riaditeľ +421 903 632 595 trutz@skslovan.com 

Zdeno Roman Technický riaditeľ +421 918 700 707 roman@skslovan.com 

Tomáš Straka Marketingový riaditeľ +421 911 620 478 straka@skslovan.sk 

Martina Štefanková PR riaditeľ +421 911 402 774 stefankova@skslovan.sk 

 
FUTBALOVÝ KLUB 

Obchodné meno:   FK DAC 1904 a.s. Dunajská Streda  

Sídlo:    Športová 4744 , Dunajská Streda 929 01  

IČO:    36233846  

DIČ:    SK20 2019 7234  

Rok zaloţenia:   1904  

Telefonický kontakt:  +421 918 434 244  
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Email:    fcdac@fcdac.sk   

Telefax:   /  

Webové sídlo:   www.fcdac.sk  

IBAN:    SK55 1100 0000 0026 2819 4241  

Bankové spojenie:  Tatra banka  
 

Štadión 

Kapacita štadióna:  7 139 

Samostatné sedadlá:  7 139 

Rozmery hracej plochy: 105 x 68  

Osvetlenie (luxov):  1 600   
 

Základná farba výstroja 

dres:    ţlto-modrá  

trenírky:   modrá  

štulpne:   ţltá  
 

Náhradná farba výstroja 

dres:    čierna  

trenírky:   biela  

štulpne:   biela  
 

Zodpovední funkcionári futbalového klubu  
 

Meno a priezvisko Funkcia Tel. kontakt Email 

Tibor Végh prezident +421 905 181 649 vegh@fcdac.sk 

Jan Van Daele Športový riaditeľ +421 907 889 104 jan@vdaele.com 

Slávka Kmeťová  Generálny manaţér +421 918 434 244 kmetova@fcdac.sk 

Juraj Lépes Riaditeľ mládeţe +421 918 736 342 lepes@fcdac.sk 

Karol Pecze Team manaţér +421 914 323 370  pecze@fcdac.sk 

Krisztián Nagy Mediálny manaţér +421 905 998 210 nagy@fcdac.sk 

Zoltán Herdics Bezpečnostný manaţér +421 915 725 661 herdics@fcdac.sk 

 
FUTBALOVÝ KLUB 

Obchodné meno:   MFK Zemplín Michalovce, a.s. 

Sídlo:    Hviezdoslavova 5, 071 01 Michalovce 

IČO:    36 598 160 

DIČ:    SK20 2206 2823  

Rok zaloţenia klubu:  1912 

Telefonický kontakt:  056 6882 2325 

Email:    mfkmi@slovanet.sk  

Telefax:   / 

Webové sídlo:   www.mfkzemplin.sk 

IBAN:    SK52 1100 0000 0026 2474 7400 

Bankové spojenie:  Tatra banka 
 

Štadión 

Kapacita štadióna:  4 390 

Samostatné sedadlá:  4 090 

Rozmery hracej plochy: 105 x 68 

mailto:fcdac@fcdac.sk
http://www.fcdac.sk/
mailto:mfkmi@slovanet.sk
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Osvetlenie (luxov):  1 200  
 

Základná farba výstroja 

dres:    ţltá 

trenírky:   ţltá 

štulpne:   ţltá 
 

Náhradná farba výstroja 

dres:    modrá 

trenírky:   modrá  

štulpne:   modrá 
 

Zodpovední funkcionári futbalového klubu  
 

Meno a priezvisko Funkcia Tel. kontakt Email 

Štefan Laurinčík Predseda predstavenstva +421 905 644 415 laurincik@mfkzemplin.sk 

Marek Záhorčák Športový riaditeľ +421 915 840 401 marekzahorcak@gmail.com 

Peter Ščobík  Manaţér +421 915 840 405 scobik@mfkzemplin.sk 

Jarmila Šoltinská Vedúca sekretariátu +421 905 840 403 mfkmi@slovanet.sk  

Anton Verbický Bezpečnostný manaţér +421 908 950 600 tonoverbicky@azet.sk 

Filip Káľavský     Marketingový manaţér +421 944 175 915 marketing@mfkzemplin.sk 

 
FUTBALOVÝ KLUB  

Obchodné meno:   FC Nitra, a.s. 

Sídlo:    Jesenského 4, 949 01 Nitra 

IČO:    36 559 679 

DIČ:    SK20 2182 0229 

Rok zaloţenia:   1909   

Telefonický kontakt:  037 6513 480 

Email:    fcnitra@fcnitra.sk 

Telefax:   037 7414 958 

Webové sídlo:   www.fcnitra.com 

IBAN:    SK77 1111 0000 0014 2106 9000 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia 
 

Štadión 

Kapacita štadióna:  3 500 

Samostatné sedadlá:  3 500 

Rozmery hracej plochy: 105 x 68  

Osvetlenie (luxov):  1 200 
 

Základná farba výstroja 

dres:    bielo-belasá 

trenírky:   biela 

štulpne:   bielo-belasá 
 

Náhradná farba výstroja 

dres:    limetková 

trenírky:   sivá 

štulpne:   sivá 

mailto:scobik@mfkzemplin.sk
mailto:mfkmi@slovanet.sk
mailto:tonoverbicky@azet.sk
mailto:marketing@mfkzemplin.sk
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Zodpovední funkcionári futbalového klubu  
 

Meno a priezvisko Funkcia Tel. kontakt Email 

Ing. Vladislav Borík, PhD. Riaditeľ spoločnosti 0903 204 678 vladislavborik@gmail.com 

Jozef Petráni Generálny manaţér 0907 735 866 petrani@fcnitra.sk 

Igor Demo Športový riaditeľ 0905 576 879 igordemo@zoznam.sk 

Mgr. Michal Kuruc Športový riaditeľ ML 0908 517938 mkkuruc@gmail.com 

Juraj Hamar Bezpečnostný manaţér 0902 422 051 juroh2@gmail.com 

 
FUTBALOVÝ KLUB  

Obchodné meno:   FK Ţeleziarne Podbrezová, a.s.  

Sídlo:    Podbrezová, Kolkáreň 58, 976 81  

IČO:    50 922 602         

DIČ:        

Rok zaloţenia:   1920   

Telefonický kontakt:  048 6451 250  

Email:    zpfutbal@mbox.zelpo.sk  

Telefax:   048 6451 222  

Webové sídlo:   www.zpfutbal.sk  

IBAN:    SK42 0900 0000 0003 0055 4232 

Bankové spojenie:  SLSP   
 

Štadión 

Kapacita štadióna:  4 000 

Samostatné sedadlá:  4 000 

Rozmery hracej plochy: 105 x 68 

Osvetlenie (luxov):  1 200 
 

Základná farba výstroja 

dres:    bordová  

trenírky:   bordová  

štulpne:   bordová    
 

Náhradná farba výstroja 

dres:    biela  

trenírky:   biela  

štulpne:   biela    
 

Zodpovední funkcionári futbalového klubu  
 

Meno a priezvisko Funkcia Tel. kontakt Email 

Ing. Štefan Pintér Riaditeľ spoločnosti 048 645 12 25 pinter@mbox.zelpo.sk 

Ing. Július Kriváň Prezident FK 048 645 30 01 krivan@zelpo.sk 

PaedDr. Michal Budovec Športový manaţér 0903 546 085 budovec.michal@gmail.com 

Mgr. Andrej Smékal Manaţér mládeţe 0901 701 482 zpfutbal@mbox.zelpo.sk 

Mgr. Radoslav Kupec ISSF manaţér 0907 839 460 kupec.radoslav@mbox.zelpo.sk 

Ing. Eduard Linder Bezpečnostný manaţér 0903 586 769 linder123@zoznam.sk 
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FUTBALOVÝ KLUB  

Obchodné meno:   1. FC TATRAN Prešov, a.s. 

Sídlo:    Čapajevova 47, 080 01 Prešov 

IČO:    36 503 975 

DIČ:    SK20 2196 5682    

Rok zaloţenia:   2005    

Telefonický kontakt:  / 

Email:    1fctatran@1fctatran.sk 

Telefax:   051 7481 843 

Webové sídlo:   www.1fctatran.sk  

IBAN:    SK90 6500 0000 0000 2025 9415 

Bankové spojenie:  Poštová banka     
 

Štadión 

Kapacita štadióna:  5 410 

Samostatné sedadlá:  5 410 

Rozmery hracej plochy: 105 m x 68  

Osvetlenie (luxov):  / 
 

Základná farba výstroja 

dres:    zelená 

trenírky:   zelená 

štulpne:   zelená 
 

Náhradná farba výstroja 

dres:    biela 

trenírky:   biela 

štulpne:   biela 
 

Zodpovední funkcionári futbalového klubu  
 

Meno a priezvisko  Funkcia Tel. kontakt Email 

Ing. Miroslav Remeta  Predseda predstavenstva 0911 255 550 remeta@ekofinas.sk 

Ing. Patrik Ivanišin  Podpred. predstavenstva 0901 713 084 patrik.ivanisin@ciregio.sk 

Marek Trávniček  Člen predstavenstva 0907 954 544 marek.travnicek@1fctatran.sk 

Marek Gernát  Člen predstavenstva  4sport@4sport.sk 

PhDr. Martin Lipka, PhD.  Člen predstavenstva   

 
FUTBALOVÝ KLUB  

Obchodné meno:   Mestský futbalový klub a.s. Ruţomberok   

Sídlo:    Ţilinská cesta 21, 034 01 Ruţomberok     

IČO:    36 412 970    

DIČ:    SK20 2174 6034     

Rok zaloţenia:   1906    

Telefonický kontakt:  044 4322 506, 0908 908 727  

Email:    sekretariat@mfkruzomberok.sk  

Telefax:   044 4353 589  

Webové sídlo:   ww.mfkruzomberok.sk  

IBAN:    SK04 1100 0000 0026 2170 7120  
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Bankové spojenie:  Tatra banka  

 

Štadión 

Kapacita štadióna:  4 876  

Samostatné sedadlá:  4 876  

Rozmery hracej plochy: 105 x 68  

Osvetlenie (luxov):  1 400  
 

Základná farba výstroja 

dres:    oranţová 

trenírky:   čierna 

štulpne:   čierna 
 

Náhradná farba výstroja 

dres:    biela 

trenírky:   biela 

štulpne:   biela 
 

Zodpovední funkcionári futbalového klubu  
 

Meno a priezvisko Funkcia  Tel. kontakt Email 

Ing. Ľubomír Golis Generálny  

a ekonomický riaditeľ 

 0911 718 822 riaditel@mfkruzomberok.sk 

Ing. Dušan Tittel Športový 

a marketingový riaditeľ 

 0910 750 750 tittel@mfkruzomberok.sk 

Mgr. Milan Bezák Marketingový manaţér    0911 887 901 milan.bezak@mfkruzomberok.sk 

Ing. Jaroslav Povaţan Technický riaditeľ    0917 294 677 ing.povazan@mfkruzomberok.sk 

Branislav Hubcej Bezpečnostný manaţér    0904 444 794 hubcejleon@gmail.com 

Ladislav Pecko Riaditeľ mládeţe 0907 938 794 ladislav.pecko@mfkruzomberok.sk 

Marián Potočňák Koordinátor styku s fans + 0903 205 708 marianpotocnak@centrum.sk 

 
FUTBALOVÝ KLUB  

Obchodné meno:   FK Senica, a.s. 

Sídlo:    Sadová 639/22, 905 01 Senica 

IČO:    35 876 441 

DIČ:    SK20 2179 3114 

Rok zaloţenia klubu:  1921 

Telefonický kontakt:  034 6515 303 

Email:    fksenica@fksenica.eu 

Telefax:   034 6515 303 

Webové sídlo:   www.fksenica.eu 

IBAN:    SK79 1100 0000 0026 2281 1376 

Bankové spojenie:  Tatra banka 
 

Štadión 

Kapacita štadióna:  5 070 

Samostatné sedadlá:  5 070 

Rozmery hracej plochy: 105 x 68 

Osvetlenie (luxov):  1 545 
 

mailto:fksenica@fksenica.eu
http://www.fksenica.eu/
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Základná farba výstroja 

dres:    červená 

trenírky:   červená 

štulpne:   červená 
 

Náhradná farba výstroja 

dres:    modrá 

trenírky:   modrá 

štulpne:   modrá 
 

Zodpovední funkcionári futbalového klubu  
 

Meno a priezvisko Funkcia Tel. kontakt Email 

Martin Šnegoň Generálny manaţér +421 918 669 010 martin.snegon@fksenica.eu 

Ivan Tobiáš Športový sekretár +421 918 504 170 ivan.tobias@fksenica.eu 

Ing. Milan Ondruš Bezpečnostný manaţér +421 905 760 030 milan.ondrus@oms.sk 

Milan Suchý Športový riaditeľ mládeţe +421 907 162 890 milan.suchy@fksenica.eu 

Pavol Hutta Správca štadióna +421 915 915 030 pavol.hutta@fksenica.eu 

Vladimír Miček PR manaţér +421 918 972 112 vladimir.micek@fksenica.eu 

 
FUTBALOVÝ KLUB  

Obchodné meno:   AS Trenčín, a.s. 

Sídlo:    Mládeţnícka 2313, 911 01 Trenčín 

IČO:    36 329 509 

DIČ:    SK20 2018 0272 

Rok zaloţenia klubu:  2003 

Telefonický kontakt:  032 7441 137 

Email:    astrencin@astrencin.sk 

Telefax:   032 2902 001 

Webové sídlo:   www.astrencin. 

IBAN:    SK20 1100 0000 0029 2480 0259 

Bankové spojenie:  Tatra banka 
 

Štadión 

Kapacita štadióna:  3 300 

Samostatné sedadlá:  3 000 

Rozmery hracej plochy: 105 x 68 

Osvetlenie (luxov):  1 100 
 

Základná farba výstroja 

dres:    biela   

trenírky:   biela   

štulpne:   biela   

Náhradná farba výstroja 

dres:    čierna 

trenírky:   čierna 

štulpne:   čierna 
 

 

 

mailto:martin.snegon@fksenica.eu
mailto:ivan.tobias@fksenica.eu
mailto:milan.ondrus@oms.sk
mailto:milan.suchy@fksenica.eu
mailto:pavol.hutta@fksenica.eu
mailto:vladimir.micek@fksenica.eu
http://www.astrencin./
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Zodpovední funkcionári futbalového klubu  
 

Meno a priezvisko Funkcia Tel. kontakt Email 

Róbert Rybníček Generálny manaţér 0911 537 585 robert.rybnicek@astrencin.sk 

    

 
FUTBALOVÝ KLUB  

Obchodné meno:   FC Spartak Trnava, a.s. 

Sídlo:    Koniarekova 19, 917 21  Trnava 

IČO:    36 247 057 

DIČ:    SK20 2164 1776 

Rok zaloţenia:   1923  

Telefonický kontakt:  +421 910 110 103 

Email:    sekretariat@spartaktrnava.sk 

Webové sídlo:   www.spartak.sk 

IBAN:    SK65 0200 0000 0016 8021 4153 

Bankové spojenie:  VÚB Banka  
 

Štadión 

Kapacita štadióna:  19 200 

Samostatné sedadlá:  19 200 

Rozmery hracej plochy: 105 x 68 

Osvetlenie (luxov):  2 000 
 

Základná farba výstroja 

dres:    červeno - čierna 

trenírky:   čierna 

štulpne:   čierna 
 

Náhradná farba výstroja 

dres:    biela 

trenírky:   biela 

štulpne:   biela 
 

Zodpovední funkcionári futbalového klubu  
 

Meno a priezvisko Funkcia Tel. kontakt Email 

Dušan Keketi Prezident +421 918 988 995 keketi@spartak.sk 

Pavel Hoftych Generálny  manaţér +420 605 223 223 hoftych@spartak.sk 

Ivan Minárčiný Sekretár +421 918 887 079 minarciny@spartak.sk 

PhDr. Marek Ondrejka PR a média manaţér +412 905 122 600 ondrejka@spartak.sk 

Marián Černý Manaţér mládeţe +421 948 002 569  cerny@spartak.sk 

Jana Jeleneková Admin. pracovníčka +421 910 110 103 sekretariat@spartak.sk 

 
FUTBALOVÝ KLUB  

Obchodné meno:   FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, a.s. 

Sídlo:    Továrenská 64,  953 01 Zlaté Moravce 

IČO:    36 791 563 

DIČ:    SK20 2239 3681 

mailto:sekretariat@spartaktrnava.sk
mailto:keketi@spartak.sk
mailto:hoftych@spartak.sk
mailto:ondrejka@spartak.sk
mailto:cerny@spartak.sk
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Rok zaloţenia:   1995  

Telefonický kontakt:  037 6403 333 

Email:    fcvion@fcvion.sk 

Telefax:   037 6403 337 

Webové sídlo:   www.fcvion.sk 

IBAN:    SK44 0200 0000 0023 1622 9951 

Bankové spojenie:  VÚB  
 

Štadión 

Kapacita štadióna:  3 787 

Samostatné sedadlá:  3 787 

Rozmery hracej plochy: 105 x 68 

Osvetlenie (luxov):  1 400  
 

Základná farba výstroja 

dres:    biela 

trenírky:   biela 

štulpne:   biela 
 

Náhradná farba výstroja 

dres:    červená  

trenírky:   červená 

štulpne:   červená 
 

Zodpovední funkcionári futbalového klubu  
 

Meno a priezvisko Funkcia Tel. kontakt Email 

Ing. Martin Ondrejka Predseda predstavenstva +421 905 491 710 martin.ondrejka@vion.sk 

Ing. Vladimír Červený Športový riaditeľ +421 910 964 593 fcvion@fcvion.sk 

Vladimír Červený Vedúci muţstva +421 904 186 562 fcvion@fcvion.sk 

Dalibor Hubač Bezpečnostný manaţér  +421 904 737 661 dhubac@vion.sk 

Jozef Novota Koordinátor mládeţe +421 911 969 080  

 
FUTBALOVÝ KLUB  

Obchodné meno:   MŠK Ţilina, a.s. 

Sídlo:    Športová 9, 010 01 Ţilina 

IČO:    36 419 320 

DIČ:    SK70 2000 1010 

Rok zaloţenia klubu:  1908 

Telefonický kontakt:  041 5622 280 

Email:    mskzilina@mskzilina.sk 

Telefax:   041 5493 590 

Webové sídlo:   www.mskzilina.sk 

IBAN:    SK39 1100 0000 0026 2182 3957 

Bankové spojenie:  Tatra banka 
 

Štadión 

Kapacita štadióna:  11 258 

Samostatné sedadlá:  11 258 

Rozmery hracej plochy: 105 x 68 
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Osvetlenie (luxov):  1 930  
 

Základná farba výstroja 

dres:    ţltá 

trenírky:   zelená 

štulpne:   ţltá 
 

Náhradná farba výstroja 

dres:    volt 

trenírky:   volt 

štulpne:   volt 
 

Zodpovední funkcionári futbalového klubu  
 

Meno a priezvisko Funkcia Tel. kontakt Email 

Mgr. Marek Majtán Riaditeľ +421 915 970 776 marek.majtan@mskzilina.sk 

Ing. Karol Belaník Športový manaţér +421 905 801 543 karol.belanik@mskzilina.sk 

Ing. Pavol Hucík Ekonóm +421 907 846 628 pavol.hucik@mskzilina.sk 

Bc. Juraj Vitko PR manaţér +421 907 022 229 juraj.vitko@mskzilina.sk 

Mgr. Martin Kollár Press / web editor +421 905 486 228 martin.kollar@mskzilina.sk 

Bc. Jozef Jahvodka Koord. styku s fanúšik. +421 902 171 565 ksf.mskzilina@gmail.com 

Mgr. Ján Ukrop Bezpečnost. manaţér +421 915 397 048 jan.ukrop@mskzilina.sk 

Ľuboš Nosický Riaditeľ mládeţe +421 915 723 008 lubos.nosicky@mskzilina.sk 
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Príloha 1 Účastníci republikových súťaţí súťaţného ročníka 2017/18 so štartovnými číslami 

 

II. liga muţi 
 

  1. AFC Nové Mesto nad Váhom 

  2. MFK Skalica 

  3. FC ŠTK 1914 Šamorín 

  4. MŠK Ţilina „B“ 

  5. ŠKF Sereď 

  6. FC Lokomotíva Košice 

  7. Partizán Bardejov 

  8. MFK Tatran Liptovský Mikuláš 

  9.  FK Pohronie Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa 

10. FK NOVES Spišská Nová Ves 

11. MFK Lokomotíva Zvolen 

12. FK Poprad 

13. FK Inter Bratislava 

14. SLAVOJ Trebišov 

15. KFC Komárno 

16. FK Ţeleziarne Podbrezová „B“ 

 

I. liga – dorastenci (U19 / U17 / U16) 
 

  1. FC Nitra 

  2. MFK Zemplín Michalovce 

  3. 1. FC TATRAN Prešov  

  4. ŠK Slovan Bratislava 

  5. MFK Ruţomberok  

  6. MŠK Ţilina  

  7. FK DAC 1904 Dunajská Streda  

  8. AS Trenčín 

  9. FC Spartak Trnava 

10. Partizán Bardejov  

11. FK Ţeleziarne Podbrezová  

12. FK Senica 
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I. liga - ţiaci (U15 / U14 / U13 / U12) 
 

Skupina Západ: 

1. FC Nitra, 2. ŠK Slovan Bratislava, 3. FK Senica, 4. AS Trenčín, 5. FK DAC 1904 

Dunajská Streda, 6. FC Spartak Trnava, 7. FKM Karlova Ves, 8. FK Slovan 

Levice, 9. FC Petrţalka akadémia, 10. FK Inter Bratislava, 11. MŠK Púchov, 12. 

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 13. SDM Domino, 14. MFK Skalica. 
 

Skupina Stred: 

1. MŠK Ţilina, 2. MFK Ruţomberok, 3. JUPIE Podlavice Badín, 4. FK Ţeleziarne 

Podbrezová, 5. TJ ŠK Kremnička, 6. MŠK Námestovo, 7. MŠK Rimavská Sobota, 

8. MFK Lokomotíva Zvolen, 9. AKADÉMIA JUVENTUS Ţilina, 10. MŠK 

FOMAT Martin. 
  

Skupina Východ: 

1. 1. FC TATRAN Prešov, 2. Slavoj Trebišov, 3. MŠK Tesla Stropkov, 4. MFK 

Vranov nad Topľou, 5. Partizán Bardejov, 6. MFK Snina, 7. MFK Zemplín 

Michalovce, 8. FK Poprad, 9. FK NOVES Spišská Nová Ves, 10. FK Humenné. 
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Príloha 2 Nominačné listiny DO 

 

NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV REPUBLIKOVÝCH SÚŤAŢÍ 

PRE SÚŤAŢNÝ ROČNÍK 2017/2018 
 

Priezvisko a meno                            Bydlisko    

Cvengroš Peter                                                 851 02 Bratislava, Hálova 12 

Čiernik Michal                                             080 01 Prešov, Šoltésovej 3 

Dohál Martin                                                   913 21 Trenčianska Turná, Ţelezničná 1443/26 

Ďurčo Martin                                                   841 05 Bratislava, Adámyho 14 

Gemzický Erik                                             977 01 Brezno, Kriváň 11 

Glova Filip                                                     040 13 Košice, Americká trieda 3 

Horváth Kamil                                              028 01 Trstená, sídlisko Západ 1053/3-27 

Hrčka Patrik                                                    966 22 Lutila, Moyzesova 2 

Chmura Pavol                                              058 01 Poprad, Podtatranská 23 

Chromý Andrej                                                851 01 Bratislava, Jungmannova 18 

Ihring Anton                                                967 01 Kremnica, Veternícka 110/5 

Jeţík Martin                                                     911 01 Trenčín, Jahodová 36 

Jurenka Rastislav                                   971 01 Trnava, Jeruzalemská 34 

Kačenga Ľuboš                                                052 01 Spišská Nová Ves, Sama Chalúpku 4 

Kmec Patrik                                                     040 11 Košice, Opálová 27 

Kozák Igor                                                       044 20 Malá Ida 8/223 

Kráľovič Peter                                             917 08 Trnava, Čajkovského 42 

Krivošík Peter                                     917 01 Trnava, Hlboká 5969/6 

Kruţliak Ivan                                                831 52 Bratislava, Kadnárová 4 

Leško Štefan                                                    040 12 Košice, Bukovecká 3 

Libiak Maroš                                                   960 01 Zvolen, Voljanského 1368/10 

Marhefka Boris                                             974 11 Banská Bystrica, Kpt. Jaroša 38 

Marsal Tomáš                                                  946 01 Kameničná, Kameničná 757/4 

Mastiš Marek                                                034 01 Ruţomberok, Majere 11 

Michlian Gabriel                                              940 01 Nové Zámky, Čerešňová 20 

Nemček Bystrík                                               026 01 Dolný Kubín, Chočská 2035/29 

Očenáš Michal                                                 010 01 Ţilina, Nám. gen. M.R. Štefánika 831/5 

Ochotnický Pavel                                             180 00 Praha, Česká republika, Pivovarnická 1808/6 

Pavlík Jozef                                                      831 07 Bratislava, Rybničná 35 

Perašín Michal                                              841 01 Bratislava, Kpt. Rašu 5 

Prešinský Ladislav                                         952 01 Vráble, Lúky 1134/60 

Sedlák Dušan                                                044 14 Čaňa, Jazerná 9 

Sedlár Richard                                               956 22 Prašice, Slnečná 1393/119 

Smolák Michal                                            851 03 Bratislava, Nám. hraničiarov 27 

Somoláni Adam                               851 01 Bratislava, Lenardova 6 

Straka Július                                                    052 01 Spišská Nová Ves, Sadová 10 

Špaček Marek                                                821 09 Bratislava, Liptovská 42 

Šuniar Pavol                                           900 25 Chorvátsky Grob, Vajnorská 39 

Valášek Ján                                                   010 01 Ţilina, Jánošíková 8494/15C 

Vlčej Peter                                                       040 13 Košice, Viedenská 2649/2 

Vlk Mário                                                    958 03 Partizánske, Dolná 1211 

Weiss Roland                                                040 01 Košice, Obrancov mieru 21 

Ziemba Peter                                                    080 01 Prešov, Pod Kamennou baňou 1 
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NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV REPUBLIKOVÝCH SÚŤAŢÍ 

PRE SÚŤAŢNÝ ROČNÍK 2017/2018 – PROJEKT ŠANCA (II. liga a I. LSD) 
 

 

Priezvisko a meno     Bydlisko  

Greško Pavol                                                    067 31 Udavské 404 

Kolofík Tomáš                                                 974 05 Banská Bystrica, Bernolákova 52 

Micheľ Kristián                                                091 01 Stropkov, Kalinčiakova 1049/15 

Papuča Patrik      020 53 Lednica 216 

Rojček Ján                                                       034 06 Ruţomberok, A. Hlinku 122 

Ruc Marián                                                      831 03 Bratislava, Hattalova 7 

Straka Tomáš                                                   082 37 Fričovce 231 

Valent Igor                                                       927 05 Šaľa, Rímska 16 

 

NOMINAČNÁ LISTINA ASISTENTOV ROZHODCOV REPUBLIKOVÝCH SÚŤAŢÍ 

PRE SÚŤAŢNÝ ROČNÍK 2017/2018 
 

 

Priezvisko a meno     Bydlisko 

Ádám Gabriel                                                040 12 Košice, Čingovská 11 

Balko Martin                                                 036 01 Martin, Mudroňova 26 

Barenčík Matej                                                            017 01 Povaţská Bystrica, Štúrová 43/22-6 

Bednár Peter                                                    841 03 Bratislava, Bakošova 3 

Benko Miroslav                                             080 05 Prešov, Urxova 25 

Bobko Radoslav                                           053 22 Odorín 161 

Borsányi Martin                                            903 01 Senec, J. Jesenského 10 

Bóllo Peter                                                    821 05 Bratislava, Mierová 70 

Čajka Peter                                                                 974 09 Banská Bystrica, Gaštanová 9 

Ferenc František                                                          086 41 Tročany 85 

Galo Marek                                                      949 01 Nitra, Za Ferenitkou 25 

Halíček Juraj                                                    955 01 Topoľčany, Ľ. Fullu 2495/15 

Hancko Branislav                                                     971 01 Prievidza, Šulekova 21/10 

Hrčka Dušan                                                 966 22 Lutila, Štefánikova 2A 

Hrdlička Branislav                                           960 01 Zvolen, A. Hlinku 6 

Hrmo Andrej                                                    974 04 Banská Bystrica, Moskovská 2331/27 

Chládek Peter                                               023 33 Povina 305 

Jankovič Marián                                            900 27 Bernolákovo, Pšeničná 5626/5A 

Jánošík Pavel                                                   987 01 Poltár, Fučíková 612/2 

Jekkel Adam                                                    974 11 Banská Bystrica, Chabenecká 2 

Jenčura Peter                                               066 01 Humenné, Laborecká 4 

Kováč Peter                                                                940 61 Nové Zámky, Podzámska 1 

Lieskovský Juraj                                              017 01 Povaţská Bystrica, SNP 1467/109-11 

Ličko Peter                                                                 091 01 Stropkov, Jarková 1927/27 

Mihalík Peter                                                   082 21 Veľký Šariš, Školská 25 

Mókoš Tomáš                                               903 01 Senec, Bratislavská 7 

Perát Anton                                                             091 01 Stropkov, J. Gagarina 12 

Poláček Daniel                                                 974 11 Banská Bystrica, Sitnianska 31 

Poracký Roman                                                           060 01 Keţmarok, Bardejovská 1716/6 

Pozor Ján                                                         841 02 Bratislava, Saratovská 3 

Roszbeck Mário                                                          821 02 Bratislava, Trebišovská 5 

Sluk Michal                                                  018 41 Dubnica nad Váhom, Pod hájom 958/14 

Slyško Roman                                           900 41 Rovinka, Dúhová 933 
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Smolíková Katarína                                          811 04 Bratislava, Lovinského 12 

Somoláni Tomáš                                          851 01 Bratislava, Lenardova 6 

Súkeníková Mária                                                       038 83 Turany, Červenej Armády 1046/33 

Špivák Martin                                                         071 01 Michalovce, Okruţná 27 

Štrbo Milan                                                     917 01 Trnava, Hospodárska 4 

Tomčík Michal                                              031 01 Liptovský Mikuláš, Guothova 1280/3                     

Vician Martin                                               901 01 Malacky, Malovaného 2 

Vitko Martin                                                               911 01 Trenčín, Kubranská 238 

Vorel Tomáš                                                 010 07 Ţilina, Limbova 3058/20 

Weiss Erik                                                    040 01 Košice, Obrancov mieru 21 

Zemko Matej                                                    942 01 Šurany, Duklianska 26 

Ţákech Rastislav                                                         957 01 Bánovce n. Bebravou, Ku splavu 1093/7 
 

NOMINAČNÁ LISTINA ASISTENTOV ROZHODCOV REPUBLIKOVÝCH SÚŤAŢÍ 

PRE SÚŤAŢNÝ ROČNÍK 2017/2018 – PROJEKT ŠANCA (II. liga a I. LSD) 
 

 

Priezvisko a meno     Bydlisko 

Bednár Tomáš                                                 040 12 Košice, Jenisejská 65 

Behančín Rastislav                                        013 22 Rosina, Do pola 270 

Belko Ľubomír                                                 023 53 Staškov, J. Krónera 705 

Capík Dávid                                                    094 13 Sačurov, Záhradná 470 

Gaţi Peter                                                        841 01 Bratislava, Jadranská 34 

Hodoško Štefan                                                958 43 Nedanovce 289 

Karaffa Peter                                                   064 01 Stará Ľubovňa, Mierová 7 

Krahulec Tomáš                                                         974 01 Banská Bystrica, Viestova 9 

Krivošík Martin                                                917 01 Trnava, Hlboká 6 

Lauer Lukáš                                                    976 98 Podbrezová-Lopej, Druţby 555/65 

Martinkovič Peter                                            831 51 Bratislava, Kadnárova 41 

Parilák Boris                                                   091 01 Stropkov, Matice Slovenskej 907/32 

Vass Simeon                                                    076 15 Veľaty, Hlavná 271/34 

 

NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODKÝŇ I. LIGY ŢIEN 

PRE SÚŤAŢNÝ ROČNÍK 2017/2018 
 

 

Priezvisko a meno     Bydlisko 

Baníková Annamária                                        076 32 Borša, Kostolná 365/12 

Blichárová Slavomíra                                       082 71 Lipany, Nám. Sv. Martina 51 

Brutvanová Timea                                           080 01 Prešov, Prostejovská 101 

Bujňáková Patrícia                                           965 01 Ţiar nad Hronom, SNP 143/1 

Hanesová Zuzana                                             962 05 Hrinová, Lúčna 1765/14 

Knapíková Niccolette                                       040 01 Košice, Hlinková 25 

Kováčová Zuzana                                          045 01 Moldava nad Bodvou, Nám. budovateľov 6 

Krčová Mária                                                   821 07 Bratislava, Ţelezničná 3 

Kunzová Petra                                                  053 63 Spišský Hrušov 127 

Kuzmová Barbora                                            821 07 Bratislava, Dudváţska 18 

Lepáčková Petra                                               028 01 Trstená, Oslobodenia 901 

Lešková Ivana                                               040 12 Košice, Bukovecká 3 

Matejová Gabriela                                            851 07 Bratislava, Viglašská 3009/3 
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Matulová Miriama                                           917 02 Trnava, Jiráskova 19 

Mišková Slavomíra                                        040 01 Košice, Jesenná 20 

Obertová Miroslava                                      958 01 Partizánske, Februárová 637/10 

Orlíková Marianna                                           821 07 Bratislava, Baltská 3 

Paracková Iveta                                                906 22 Poradie 174 

Pavlačková Lenka                                            018 41 Dubnica nad Váhom, Centrum III 955/4 

Pavlíková Petra                                                831 07 Bratislava, Rybničná 35 

Pečarková Adriana                                           065 11 Nová Ľubovňa 496 

Pilšáková Eva                                                  029 55 Novoť 754 

Sedláčková Ivana                                             053 04 Spišské Podhradie, Trhovisko 860/61 

Smolíková Katarína                                          811 04 Bratislava, Lovinského 12 

Súkeníková Mária                                           038 83 Turany, Červenej Armády 1046/33 

Šimková Mária                                                 072 05 Loţín 2 

Valentová Zuzana                                       927 05 Šaľa, Luţná 29 

 

NOMINAČNÁ LISTINA DELEGÁTOV ZVÄZU - POZOROVATEĽOV ROZHODCOV 

REPUBLIKOVÝCH SÚŤAŢÍ PRE SÚŤAŢNÝ ROČNÍK 2017/2018 
 

Priezvisko a meno              Bydlisko      Kontakt    

Bacsa Gabriel                 990 01 Veľký Krtíš, Novohradská 32                   0905 630 537 

Bartoš Ivan                       971 01 Prievidza, Športová 91/1A                    0905 202 448 

Brendza Ondrej                  091 01 Stropkov, Letná 1578/12                         0905 532 659 

Cuninka Emanuel          917 01 Trnava, Na hlinách 45                    0905 455 152 

Fašung Ján                         821 03 Bratislava, Svidnická 17                          0902 937 009 

Gádoši Ladislav                  917 01 Trnava, Dolnopotočná 2                          0902 937 038   

Hlebaško Štefan           076 17 Čeľovce, Dubinská 122/24                      0905 332 981 

Hodoško Štefan                   958 03 Partizánske, Juţná 1224/5                        0910 337 844 

Hracho Vladimír                  917 01Trnava, Vajanského 18                             0905 530 524 

Husárik Jozef                      951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Na strelnici 31    0915 789 731 

Jakubec Artúr                      032 34 Maluţiná, Chata pod sedlom, Čertovica 262  0903 417 174 

Jančovič Tibor                     921 01 Banka, Horný majer 5059/21                    0905 507 334 

Kakaščík Jozef                     080 01 Prešov, Prostejovská 101                         0905 765 298 

Kopča Miloš                        831 01 Bratislava, Jeséniova 13                          0903 245 060 

Krchňák Dušan                    831 06 Bratislava, Detvianska 6                          0905 229 806 

Kubáni Július               029 52 Hruštín, Školská 54/1                          0908 916 566 

Likavský Peter                     841 01 Bratislava, Agátová 7/A                          0905 264 581 

Makový Miroslav                955 01 Topoľčany, M. Benku 2423                     0905 966 817 

Medveď Vladimír          811 02 Bratislava, Slávičie údolie 30                   0902 937 016 

Migaľová Miroslava             034 83 Liptovská Teplá 319                         0905 762 494 

Minárčik Miroslav        014 01 Bytča, Fraňa Kráľa 893                              0905 102 922 

Mriglot Peter                    080 01 Prešov, Bajkalská 21                            0918 328 797 

Pastorek Štefan            984 03 Lučenec, Novomeského 40                       0905 562 201 

Richtárik Miroslav               831 04 Bratislava, Tylova 15                             0911 451 142 

Ruţbarský Marián        082 71 Lipany, Nám. Sv. Martina 69                    0902 937 043 

Samotný Ľubomír               976 33 Poniky, Oravce 11                             0905 389 594 

Sekereš Gabriel            040 01 Košice, Matuškova 2                           0917 086 958 

Slebodník Kamil                 053 01 Kluknava, Kluknava 108                         0907 901 942 

Sluk Radomír                      018 41 Dubnica nad Váhom, Pod Hájom 956/5     0907 892 910 

Suchý Ľubomír                    851 01 Bratislava, Röntgenova 8                      0902 937 060 
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Špila Stanislav              023 14 Skalité, Ústredie 1255                          0907 360 541 

Špivák Ján                           071 01 Michalovce, Štefánikova 70                      0905 208 407 

Udvardy Ľubomír                831 51 Bratislava, Kadnárova 65                      0905 498 868 

Vais Viliam                        974 01 Nemce, Lúčna 69                               0918 738 261 

Vaňo Stanislav             083 04 Sabinov, Gen. Svobodu 22                   0907 290 005 

Zábranský Jaroslav              841 04 Bratislava, Púpavová 26                       0902 937 033 

 
NOMINAČNÁ LISTINA DELEGÁTOV STRETNUTIA REPUBLIKOVÝCH SÚŤAŢÍ        

PRE SÚŤAŢNÝ ROČNÍK 2017/2018 

Priezvisko a meno              Tel. kontakt  Bydlisko  E-mail    
 

Benedikovič  Ladislav        0905 303 618   Piešťany                bene@profi.sk 

Benovič  Arpád                   0905 296 649   Povoda                 benovic@obfzds.sk 

Bóc  Miroslav                      0904 897 302   Bratislava              miro.boc@gmail.com 

Budáč  Marcel                     0915 836 600   Lučenec                budac.marcel@gmail.com 

Čan  Vladimír                      0917 685 525   Michalovce           vladocan17@gmail.com 

Dadykin  Róbert               0905 454 250   Bratislava              robert.dadykin@gmail.com 

Eperješi  Marcel                0903 630 433   Košické Oľšany       marcel.eperjesi@futbalnet.sk 

Farbula Ján                          0903 718 450   Pezinok             jan.farbula@futbalsfz.sk 

Forgon  Ján                         0903 541 036   Rimavská Sobota     janforgon@pobox.sk 

Chalmovianský Eduard        0915 679 986   Povaţská  Bystrica      eduard.chalmoviansky@gmail.com 

Chocholouš  Jozef               0908 717 100   Chorvátsky Grob     chocholous@chnch.sk 

Jasenák  Marián                   0905 483 950   Bzenica                    mjasenak@gmail.com 

Jaška Miroslav                     0917 960 906   Trenčín                jaska@agelsk.sk 

Kiss Ervín                           0911 923 126   Matúškovo            ervinkiss1@gmail.com 

Korman Štefan                    0907 813 099   Nitra                      stefan.korman@petipress.sk 

Košičár  František                0904 545 797   Bratislava         kosicar.frantisek@gmail.com 

Kovalčík  Jozef                    0907 122 072   Jarabina                   kovalcik55@gmail.com 

Labanc  Ján                        0903 910 044   Kobyly                    labanc.jan@gmail.com 

Lipták  Ján                       0902 937 049   Trenčín                   jliptak@dopravnaakademia.sk 

Lônčík  Milan                      0904 847 740   Bratislava              milanloncik@gmail.com 

Majsniar  Ján                       0904 333 947   Ţilina                     jano6510@gmail.com 

Medovič  Anton                0905 915 809   Jablonica               amedovic@medosro.sk 

Nagy František                   0903 497 261   Hurbanovo            ferinagy@azet.sk 

Olšavský  Štefan               0907 940 410   Košice                   olsavsky@netkosice.sk 

Panák  Ján                           0908 184 574   Povaţská Teplá       jan.panak@gmail.com 

Repa Igor                             0905 437 955   Svätý Kríţ             repa@tomirtech.sk 

Schneider  Miroslav             0905 344 444   Bzovík                  miroslav.schneider@gmail.com 

Švarc  Jaroslav                      0905 428 216   Spišská Nová Ves       jsvarc238@gmail.com 

Tomášová  Renáta               0903 270 376   Bratislava              renata.tomasova@zoznam.sk 

Vaľko Štefan                       0911 473 209   Ţakovce                   predseda@pfz-poprad.sk 

Vansa Vladimír                    0903 904 257   Košice                   gerust@stonline.sk 

Vorel  František                0905 620 251   Rajecké Teplice       frantisekvorel1@gmail.com 

Zdechovan  Dušan               0905 458 919   Lučenec                zdechovan.dusan@zoznam.sk 


