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Mestský futbalový zväz Košice 

 
 
Určené:   a) futbalovým klubom v okrese Košice - mesto 

    b) členom rady, výkonného výboru a odborných komisií MFZ Košice 
    c) rozhodcom a delegátom MFZ Košice 
    d) rozhodcom a delegátom MFZ Košice pôsobiacich v súťažiach VsFZ a SFZ 
 

Členovia orgánov MFZ Košice 

 
Výkonný výbor  
 
Predseda MFZ KE          Dušan Sedlák, M. 0905782271, mail – sedlak.dusan@gmail.com     
Podpredseda MFZ KE   Ing. Karol Zvolánek, M: 0903903752, mail –   karolzvolanekdelegat@gmail.com 
 
Členovia VV MFZ KE     Peter Basaráb – mail: peterbasarab68@gmail.com 
                              Lukáš Čonka – mail: lukas198916@azet.sk 
                              Ján Roka – mail: roka.jan2@atk.sk 

 

Riadna Konferencia – všetky kluby hrajúce v danom  súťažnom ročníku súťaže mestských majstrovstiev 
(1 klub =1 hlas).  

 
  

Predsedovia odborných komisií 
 
 
Športovo-technická komisia  
Predseda: Jaroslav DUŠKA,, M: 0904841258 - jduska@post.sk , jduska@gmail.com,  

 
Komisia rozhodcov  
Predseda:Tomáš Hegeduš, M: 0915949709, mail - tomas.hegedus@mfzke.sk 

 
Disciplinárna komisia  
Predseda: Róbert Tóth, M: 0908341731, mail:bumbifutbal@gmail.com 

Členovia DK:  Boris Benedik – mail: boriskobenedik@gmail.com 

  Ing. Štefan Fencík – mail: stefan.fencik@gmail.com 

Zdravotná komisia  
Predseda: MUDr. Bartolomej MAGYAR, Čsl. Armády 12, 040 01 Košice, 
 
Revízna komisia  
Predseda: Slavomír Albrecht – mail: slavoalbrecht@atlas.sk 

 
Odvolacia komisia  
predseda : JUDr. Ivana Lešková, mob. 0907617827 –– mail: ivka.leskova@gmail.com 
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Sekretár 

Ing. Štefan Olšavský, M: 0905811450, mail: stefan.olsavsky@futbalnet.sk 

Bankové spojenie :Poštová banka – hlavná pobočka Košice, č.ú. :  IBAN:SK4865000000000020060545  

 

Adresy vyšších zväzových orgánov : 

 

Slovenský futbalový zväz 

Trnavská cesta 100/ II, 832 21 Bratislava 

 Tel. : 02-492 491 51 

Východoslovenský futbalový zväz  

Alejová 2, 042 96 Košice  

Tel. : 055-643 35 66, mobil : 0911 945 550 

 

Všeobecné ustanovenia 

 

1.  Riadenie súťaží 

  Dospelí – VI. Liga – MFZ Košice 

             Prípravky U9, U10, U11                                     
2.  Usporiadateľ 

   

Usporiadajúci FK je povinný riadiť sa podľa SP čl. 40 – 51. Pre stretnutia dospelých  sa nariaďuje 

minimálny počet 5 členov US. Hlavný usporiadateľ musí byť členom usporiadajúcho FK(FO). HU 

môže súčasne zabezpečovať funkciua bezpečnostného manažéra ( čl.57 ods. 3) s dôrazom na plnenie 

povinnosti SP (čl. 58 - 60). 

Usporiadatelia musia byť viditeľne označení reflexnými vestami s číslami. 

Každé ihrisko v súťažných stretnutiach VI. Ligy MFZ Košice musí mať kryté striedačky uzatvorené 

zboku a zo zadnej strany. Pred striedačkou sa nariaďuje vyznačiť technickú zónu, ktorá je vzdialená 

minimálne 1m od postrannej čiary hracej plochy a okraja lavičiek na striedanie. 

Usporiadateľ stretnutia je povinný zabezpečiť, aby sa v areáli štadióna nepredávali nápoje zo sklenených 

obalov a tiež, aby sa nevnášali do areálu predmety, ktoré môžu byť objektívne použité na ohrozenie 

účastníkov stretnutia. 

 
3. Termíny a vyžrebovanie 

 

Termínová listina, vyžrebovanie a hracie časy účastníkov sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Rozpisu súťaží 

a sú záväzné pre všetky FK(FO) súťaží MFZ Košice. Vo vyžrebovaní sú pre každé kolo uvedené úradné 

hracie časy (UHČ), ktoré rešpektujú zmenu viditeľnosti v ročnom období. V týchto hracích časoch hrajú tie 

družstvá, ktoré v zozname hracích časov nemajú pevný hrací čas, ale skratku (UHČ). 

Hosťujúce družstvá sú povinné nastupovať na stretnutia v hracích časoch, ktoré sú uvedené v časti 

„Hracie časy pre účastníkov súťaží“. 

Riadiaci orgán MFZ si vyhradzuje právo nariadiť v posledných 3 kolách jednotné termíny a UHČ 

všetkých majstrovských súťaží MFZ, prípadne tých stretnutí, v ktorých budú družstvá bezprostredne 

zainteresované v boji o postup resp. záchranu. 

 
 
 
3.1  Hracie dni 

Hracie dni sú nedele  od 9.30 hod. do UHČ, respektíve deň stanovený termínovou listinou. 

 

 

 

mailto:stefan.olsavsky@futbalnet.sk
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3.2  Miesto stretnutia 

 

a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK schválených ŠTK, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na 1. mieste. 

Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku musia byť nahlásené ŠTK, ktorá musí ihrisko znova 

schváliť. Zúčastnené družstvá, R a D sú povinní dostaviť sa na miesto stretnutia minimálne 30 

minút pred jeho začiatkom. 
b) V súťažiach je možné odohrať stretnutie aj v obrátenom poradí, ak je to z ekonomického alebo iného 

hľadiska výhodnejšie a obe zainteresované kluby sa na tom dohodli, so súhlasom ŠTK MFZ.  

c) Majstrovské stretnutia dospelých, sa hrajú na trávnatých plochách. ŠTK povoľuje odohratie 

majstrovských stretnutí všetkých kategórií v jesennej časti po 30.10.2018 (v prípade dohrávky), a v jarnej 

časti do 4.5. 2019 aj na vedľajších trávnatých ihriskách, pokiaľ boli schválené ŠTK.  

d) ŠTK upozorňuje kluby, že v prípade krajne nepriaznivého počasia /prietrž mračien, vytrvalý dážď – 

štvrtok, piatok, sobota/ a s tým súvisiaca nemožnosť odohrať stretnutie v domácom prostredí pre 

nespôsobilosť hracej plochy žiada o nahlásenie uvedeného stavu na sekretariát MFZ Ing. Štefan 

Olšavský, M: 0905811450, mail: stefan.olsavsky@futbalnet.sk, príp. priamo predsedovi ŠTK Ing. Duška 

- M: 0904841258 - jduska@post.sk a predsedovi KR Tomáš Hegeduš - M: 0915949709, mail - 

hegedustomas5@gmail.com. V prípade nenahlásenie uvedených skutočností a neodohrania stretnutia z 

uvedeného dôvodu bude domáci klub riešený DK v dôsledku nepripravenia hracej plochy v zmysle čl. 82 

SP.  

e)Usporiadajúci FK vo všetkých súťažiach je povinný umožniť hosťujúcemu FK vykonanie filmového 

alebo videozáznamu z celého stretnutia. Porušenie tohto ustanovenia sa bude pokladať za porušenie 

predpisov a nariadení tohto Rozpisu a bude riešené podľa príslušných článkov DP  

f) Domáce FK dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v 

prípade námietok voči jeho výkonu. Videozáznam musí byť zabezpečený v nasledovnej kvalite: 

- nestrihaný a neprerušovaný s časovým záznamom od začiatku do konca hry a ţo až po odchod 

aktérov stretnutia do kabín, a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času, 

- pohon kamery musí byť vždy krytý batériami a musí byť vyhotovený z optimálneho miesta 

a v požadovanej kvalite.  

- videozáznam je FK povinný na požiadanie predložiť riadiacemu orgánu (ŠTK, 

DK, KR) natočený videozáznam na DVD nosiči alebo USB je povinný klub archivovať po 

dobu 30 dní po odohratí stretnutia.  

- námietky v systéme ISSF podaním na komisiu so žiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu je 

potrebné zaslať do 48 hod. 

 

Námietky pre vzhliadnutie videozáznamu na výkon R musia obsahovať: 
- názov a adresu klubu, ktorý podáva sťažnosť 

- mená, priezviska a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať 

- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti 

-popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť 

s vyznačením času (minutáže) 

- predloženie, resp. požiadanie o predloženie /v prípade hosťujúceho klubu, ktorý si sám 

videozáznam nevyhotovoval / príslušnej video dokumentácie v súlade s týmto bodom 

- námietky na výkon R sa podávajú v systéme ISSF cez podanie na komisiu KR v danom 

stretnutí, ktorú zároveň obdrží v tomto systéme aj súper prostredníctvom klubového 

manažéra 

- ak domáci FK obdrží kópiu sťažnosti v danom stretnutí alebo na výzvu orgánov MFZ, je 

povinný odoslať videozáznam na KR MFZ 

- žiadosť pre prípadnú osobnú účasť pri sledovaní videozáznamu KR. 

- KR žiadosti vyhovie, ale až po internom vyriešení a vynesení rozhodnutia o sťažnosti 

- príslušné komisie riadiaceho zväzu si vyhradzujú právo vyžiadať videozáznam aj v prípade, 

že nebola zo žiadnej strany vznesená požiadavka na vzhliadnutie videozáznamu. V takomto 

mailto:stefan.olsavsky@futbalnet.sk
mailto:jduska@post.sk
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prípade je klub povinný tak urobiť najneskôr do 48 hod po stretnutí, alebo do šiestich dní od 

zverejnenia žiadosti v Úradnej správe  

 
3.3 Zásady pre zmeny termínov a hracích plôch 

 

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

žiadosti v systéme ISSF podaním v stretnutí na žiadosť o zmenu termínu stretnutia/ihriska s dodržaním 

nasledujúcich zásad : 

Stretnutia sa zásadne predohrávajú, resp. dohrávajú v týždni do nasledujúceho majstrovského stretnutia, 

avšak najneskôr do 14 dní od stanoveného termínu stretnutia. Usporiadajúci FK oznámi súperovi a 

požiada ŠTK písomne v systéme ISSF o zmenu termínu stretnutia/ihriska najneskôr 21 dní pred 

stretnutím – bez poplatku. Deň odoslania a deň stretnutia sa do lehoty počíta. V prípade, že žiadateľ 

nedodržal túto lehotu, môže žiadať  ŠTK o súhlas so zmenou termínu v systéme ISSF, prípadne miesta 

majstrovského stretnutia, v dobe do 10 dní pred dňom jeho konania, pričom za prerokovanie uhradí 

vopred poplatok vo výške 10 € v súťažiach dospelých. Poplatky sú generované prostredníctvom zberných 

faktúr. V prípade, že žiadosť resp. dohoda o zmene termínu, miesta, bude ŠTK predložená 

v termíne kratšom ako 10 dní pred dňom stretnutia, mužstvá dospelých uhradia poplatok za 

prerokovanie vo výške 20 € . FK sú povinné pri zmenách v kratšom termíne ako 10 dní, tieto skutočnosti 

telefonicky nahlásiť  predsedovi KR, ŠTK a delegovaným R.  

Zmenu domáceho ihriska v priebehu súťažného ročníka je každý FK povinný oznámiť v dostatočnom 

predstihu (minimálne 15 dní pred termínom, v ktorom odohrá na novom ihrisku prvé majstrovské 

stretnutie) riadiacemu orgánu a táto zmena bude uverejnená v úradnej správe MFZ na web stránke - 

http://mfz-kosice.futbalnet.sk/  

 
3.4  Nedohrané alebo neodohrané stretnutia 

Ak sa stretnutie neodohrá alebo nedohrá pre prekážku z vyššej moci (nespôsobilý terén, nepriaznivé 

poveternostné podmienky a pod.) kluby sú povinné dohodnúť sa na dohrávke s termínom do 14 dní. 

Vzájomná dohoda sa uvedie do Zápisu o stretnutí a potvrdia ju zástupcovia oboch oddielov (kapitán 

a vedúci mužstva) a delegovaný rozhodca, ktorý je za zrealizovanie uvedenej dohody zodpovedný. Ak 

nedôjde k dohode a zástupcovia oddielov sa nedostavia na najbližšie zasadnutie ŠTK, termín dohrávky 

nariadi ŠTK MFZ. 

Pôvodne delegovaní rozhodcovia a delegát sú delegovaní aj na dohrávku dohodnutú Zápisom 

o stretnutí, alebo si zabezpečia náhradu prostredníctvom obsadzovacieho úseku KR a DZ. 

FK, ktorého družstvo z ľubovoľných dôvodov nenastúpi na majstrovské stretnutie, je povinný 

prostredníctvom vygenerovaných zberných faktúr uhradiť na účet MFZ poriadkovú pokutu, a to podľa 

platného zaradenia do príslušnej súťaže.  

Poriadková pokuta pre súťaž dospelých: 

Súťaž dospelých – 50 € 

V prípade nenastúpenia na stretnutie v posledných troch kolách je táto pokuta dvojnásobná. 

V prípade nesplnenia vyššie uvedených povinností bude FK odstúpený na DK MFZ. 

Družstvo, ktoré bude vylúčené zo súťaže alebo zo súťaže vystúpi, nemusí byť v ďalšom ročníku 

zaradené do súťaže. 

 

  

4. Hospodárske náležitosti 

 

a) Všetky FK štartujú v súťažiach na vlastné náklady. Náklady na rozhodcov a delegátov zväzu znáša 

usporiadajúci FKv súlade s pokynmi, uvedenými v tomto Rozpise. 

 

b) Mužstvá dospelých sú povinné uhradiť štartovné 100,- €. Úhrada štartovných vkladov bude generovaná 

prostredníctvom zberných faktúr vystavených v mesiaci august. V prípade neuhradenia faktúry v dobe 
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splatnosti má FK zastavenú činnosť v zmysle DP. V prípade odstúpenia klubu zo súťaže sa štartovné 

nevracia. 

 

c) Pokuty a poplatky udelené riadiacim zväzom sú predmetom vygenerovaných zberných faktúr. 

d)  

 Náhrady R, AR a DZ ( platné od jesennej časti ročníka 2018 – 2019) 

 

 VI liga – mestské 

majstrovstvá 

 
R AR, DZ 

Ostatné náhrady 25 23 

 

R, AR a DZ budú na základe zmluvy vyplácané MFZ Košice, resp. ObFZ Košice. Platby budú 

generované v zberných faktúrach. 

 

B. Technické ustanovenia 
  

1. Predpis 

 

a) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku, smernice pre evidenciu žiakov a tohto 

rozpisu, ktorého výklad prináleží ŠTK MFZ.  

b) Všetky pokyny v úradných správach vydávaných počas súťažného obdobia sú pre FK záväzné.  

c) Vo všetkých vekových kategóriách futbalových súťaţí sa výsledky hodnotenia nasledovne:  

výhra – 3 body 

remíza  - 1 bod 

prehra  - 0 bodov 

 

2.  Štart hráčov 

 

a.) V súťažiach dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči kategórie dorastu, 

ktorí spĺňajú podmienky štartu, čl. 46  SP. V prípade, že tak nevykoná, rozhodca nepovolí jeho štart za 

družstvo vo vyššej vekovej kategórií. 

b.)Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný plastový registračný preukaz podľa čl. 43 

SP . Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom; tým nie 

je dotknutá možnosť hráča nastúpiť na stretnutie bez registračného preukazu za podmienok uvedených 

v odsekoch 3 až 6 čl 43. Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP 

z výroby alebo z dôvodu straty nemá RP, jeho totožnosť je však overiteľná v ISSF /priamo alebo 

predložením vytlačeného detailu hráča/. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daného hráča 

prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF. R je túto skutočnosť spolu s odôvodnením povinný 

uviesť v Zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP je povinnosťou požiadať o vydanie 

nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia, v ktorom bude hráč štartovať. 

 Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórii. Po dovŕšení 

 stanoveného veku prechádzajú do najbližšej vekovej kategórie vždy k 1.januáru kalendárneho roka a to 

po dovŕšení : 

- 14.roku veku z kategórie žiakov do kategórie dorastu 

- 18.roku veku z kategórie dorastu do kategórie dospelých 

 V prípade, že hráč dovŕši 14.rok veku v období od 1.1 do 31.12 kalendárneho roka, môže príslušný 

súťažný ročník dohrať v kategórii žiakov. Ak hráč dovŕši 18.rok veku v období od 1.1 do 31.12 

kalendárneho roka, môže príslušný súťažný ročník dohrať v kategórii dorast. 
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 Okrem svojej vekovej kategórie môže vo vyššej vekovej kategórii štartovať:  

 v kategórii dorast (súťaž mladšieho dorastu) – žiak, ktorý v období od 1.1. do 31.12 kalendárneho roka 

dovŕši ku dňu štartu v družstve 14.rok veku avšak len v prípade, že pre túto skupinu je vytvorená 

samostatná súťaž mladšieho dorastu, a ak dovŕši ku dňu štartu 16.rok veku v družstve dospelých. 

O štarte hráča v najbližšej vyššej vekovej kategórii rozhodujú len FK, ktoré sú povinné vyžiadať si 

písomný súhlas rodičov(zákonných zástupcov) a súhlas príslušného telovýchovného lekára 

(potvrdenie je platné 12 mesiacov). Zodpovednosť za štart hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej 

kategórii nesie FK a príslušný tréner, v opačnom prípade, štart hráča mladšieho ako 18 rokov sa 

bude považovať za neoprávnený.  

 Za mladší dorast môžu štartovať (hrať) aj starší žiaci na žiacky registračný preukaz, ak spĺňajú 

ustanovenie čl. 46 SP (kategória starších žiakov)  

c.) Lekárske prehliadky  - Za vykonanie lekárskej prehliadky hráčov si FK zodpovedá sám. U hráčov, 

ktorých FK získa v priebehu súťažného ročníka, si FK nechá vystaviť príslušným lekárom individuálne 

potvrdenie. Na požiadanie riadiaceho orgánu je FK povinný predložiť doklad o platnosti lekárskej 

prehliadky. V čase PN sa prerušuje platnosť lekárskej prehliadky. V čase PN je hráč povinný predložiť 

klubu doklad o PN a počas jej trvania nesmie hráč nastúpiť v majstrovských, pohárových, príp. 

prípravných stretnutiach. Štart hráča v takomto prípade je v rozpore s SP a preto voči hráčovi sa 

postupuje v zmysle ustanovení disciplinárneho poriadku SFZ.  Striedavý štart hráča sa riadi čl. 46 SP. 

d.) Platnosť lekárskych prehliadok (ako i štartu hráčov, ktorí nie sú v treste) potvrdzuje podpisom     pred 

stretnutím do zápisu o stretnutí kapitán a vedúci družstva príslušného FK. 

e.) Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je povinný poskytnúť pre 

obe družstvá usporiadajúci FK 

f.) Striedanie hráčov v súťažiach dospelých VI ligy je – po 5 bez obmedzenia. Avšak procedúra striedania je 

nasledovná:  

- maximálne 5 striedajúcich hráčov je povolených za družstvo 

- každé družstvo môže využiť maximálne 3 prerušenia hry v zápase pre účely striedania  

- ak ide zápas do predlženia, mužstvo môže využiť maximálne 4 prerušenia hry , najmenej jedno z nich   

však musí byť realizované v predlženom hracom čase 

- striedanie počas polčasovej prestávky, v prestávke pred predlžením hracím časom a v polčasovej 

prestávke predlženého hracieho času sa nezarátava do počtu prerušení hry 

- hráč, ktorý bol vystriedaný sa nesmie zvonu vrátiť spať do zápasu 

g.) Družstvo v zápise rozhodcu uvedie mená 11 hráčov a maximálne 7 náhradníkov. Mená náhradníkov 

musia byť rozhodcovi oznámené pred začiatkom stretnutia a uvedené v Zápise o stretnutí. Náhradník, 
ktorý nie je pred začiatkom stretnutia uvedený v zápise o stretnutí, nemôže byť do Zápisu dodatočne 

dopísaný a nemôže sa zúčastniť na hre. Ak je hráč uvedený v zápise R ako náhradník, a nie je prítomný 

pri konfrontácií pred stretnutím, jeho konfrontácia sa vykoná pri nástupe na hraciu plochu.  

h.) Registračné preukazy náhradníkov ostávajú v šatni rozhodcov. V prípade konfrontácie pred stretnutím sa 

táto vykoná aj u náhradníkov. V prípade námietok k totožnosti hráčov plne platia ustanovenia SP, čl. 49. 

i.) Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťažnom (majstrovskom, pohárovom) stretnutí 

v zmysle SP čl.50. Avšak v prípade, že hráč uvedený v zápise o stretnutí družstva klubu do stretnutia 

nenastúpi a taktiež neobdrží počas stretnutia ako hráč pripravený na striedanie osobný trest, môže na 

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

oprávnený nastúpiť. 
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j.) V súťažiach dospelých a sú FK povinné vypisovať Zápis o stretnutí len v systéme ISSF, ktorý bude 

následne vytlačený, a ten bude slúžiť ako zápis o stretnutí v zmysle SP, čl. 79. Po jednej kópií obdŕžia oba 

FK, jedna kópia bude poskytnutá pre potreby DZ. Po stretnutí domáci FK zabezpečí skopírovanie, resp. 

vytlačenie zápisov pre potreby oboch družstiev a DZ.   

2.1  Podmienky štartu 

 

Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom,   okrem  

prípadov uvedených v odseku 2. 

Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem prípadov keď 

a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v Informačnom 

systéme slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”) a jeho žiadosť o vydanie re gistračného preukazu bola 

schválená príslušnou matrikou podľa registračného a prestupového poriadku SFZ a registračný 

preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo 

b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a platný 

registračný preukaz predloží príslušnému riadiacemu orgánu súťaže najneskôr do 48 hodín od začiatku 

stretnutia; do tejto lehoty sa nezapočítavajú sviatky. RP môže byť predložený ako oskenovaná kópia. 

c. Hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad    preukazujúci 

jeho totožnosť podľa odseku 2 aj bez fotografie (napr. kartu poistenca v súťažiach mládeže). 

d. Rozhodca je povinný v prípade uvedenom v odseku 2 za účasti kapitánov oboch družstiev 

identifikovať hráča podľa predloženého osobného dokladu totožnosti a je povinný túto    skutočnosť aj 

s dôvodom vykonania identifikácie podľa dokladu totožnosti uviesť v zápise o stretnutí. 

e. Ak nemôže hráč registračný preukaz predložiť podľa odseku 2 písm. b) z dôvodu, že   registračný 

preukaz bol zničený, stratený alebo odcudzený, predloží hráč v tej istej lehote úradný doklad alebo 

čestné vyhlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. 

f. Ak hráč poruší povinnosť uvedenú v odseku „b“ a „e“, jeho štart v stretnutí sa považuje za  

neoprávnený štart hráča.  

g. Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou domáceho FK zabezpečiť 

zdravotnícku službu v zmysle SP čl.56. Nedodržanie tohto ustanovenia má za následok disciplinárne 

opatrenie v zmysle Zákona č.1/2014. 

h. Súčasťou výstroja musia byť u každého hráča aj chrániče holenných kostí. Hráč, ktorý túto povinnosť 

nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry. Rozhodcovia sú povinní dodržiavanie tohto 

ustanovenia kontrolovať. 

j.  FK po obdŕžaní 5, resp. 9, resp. 12 ŽK u hráča nezasiela registračný preukaz na VsFZ. 

- napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom súťažnom ročníku. Pri 

prestupe, resp. hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného FK toho istého stupňa súťaže 

sa dovtedy obdŕžaný počet ŽK prenáša. 

      - do nového súťažného ročníka sa ŽK neprenášajú, trest za ČK však áno. 

      -FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŽK podľa zápisu o stretnutí potvrdenom kapitánom 

družstva. Evidencia ŽK je vedená aj v systéme ISSF v položke – reporty. ŽK sa evidujú a 

disciplinárne vyhodnocujú vo všetkých vekových kategóriách. 
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      - hráč má po obdŕžaní 5.(1) resp. 9.(1), resp. 12–ej(1) ŽK automaticky zastavenú činnosť na jedno 

stretnutie uvedené v zátvorke v zmysle čl.37 DP. Evidencia počtu ŽK je vedená v systéme ISSF. 

Prejednávací poplatok po obdŕžaní 5., resp. 9., resp. 12. ŽK bude predmetom zbernej faktúry. 

     - Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by 

inak znamenalo pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa odseku 5, príslušná disciplinárna 

komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa odseku 5, ale uloží hráčovi 

pokutu podľa celkového počtu napomenutí v súťažnom ročníku; ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, 

postupuje sa podľa odseku 5. Žiadosť je potrebné podať do 14 dní od oznámenia disciplinárneho 

opatrenia v úradnej správe. 

     - Ak je hráč napomínaný v jednom stretnutí dvakrát žltou kartou, následná červená karta  ruší 

napomenutia žltými kartami, ktoré sa do evidencie žltých kariet nezarátavajú. 

      - Pri vylúčení  hráča, resp. po príkaze DZ na odobratie RP, rozhodca hráčovi neodoberie RP, len 

uvedie v zápise o stretnutí na 1. strane v kolónke osobných trestov okolnosti priestupku hráča. Hráč 

má automaticky zastavenú činnosť. Disciplinárna komisia bude prípad prerokúvať po zaslaní návrhu 

trestu, príp. osobnej účasti a na základe zápisu o stretnutí rozhodcu a správy delegáta o stretnutí. 

Príslušný poplatok FK uhrádza prostredníctvom zbernej faktúry.  Výsledok svojho rozhodnutia 

oznámi DK  futbalovému klubu osobne alebo písomnou formou v úradnej správe. Pri inzultácii R 

hráčom alebo funkcionárom rozhodca RP neodoberá. Pri inzultácií  rozhodcov sa na najbližšie 

zasadnutie v utorok povinne dostavia: rozhodcovia, DZ, kapitáni a vedúci oboch družstiev a ďalší 

hráči a funkcionári, ktorí mali podiel na inzultácií. 

k. Ak je stretnutie predčasne ukončené z dôvodu inzultácie R alebo AR, oznámi R dôvod jeho ukončenia 

za prítomnosti DZ, kapitánov (u mládeže aj vedúcich) družstiev v kabíne rozhodcov. DZ, R a AR to 

podrobne uvedú vo svojich správach a sú povinní ich odoslať najneskôr do 24 hod riadiacemu orgánu 

a oznámiť zainteresovaným povinnosť zúčastniť sa najbližšieho zasadnutia DK VsFZ. 

l. Ak bol v stretnutí R alebo AR inzultovaný, ale R stretnutie z toho dôvodu neukončil, musí R ešte na 

hracej ploche túto skutočnosť oznámiť obidvom kapitánom. Po stretnutí platí zásada oznámenia 

inzultácie v zmysle postupu v bode „h“ s podrobným popisom DS a R  v Zápise o stretnutí a Správe 

DS. Asistenti sú povinní zaslať riadiacemu zväzu svoje stanoviská k uvedeným skutočnostiam. 

m. FK, ktorým boli uložené pokuty za disciplinárne previnenia, uhrádzajú tieto pokuty a poplatky 

prostredníctvom zbernej faktúry.  

n. ŠTK povoľuje v zmysle Zákona 1/2014 predaj piva len do 4,1 stupňa objemových percent alkoholu, ale 

len v papierových, prípadne plastových pohároch. Predaj alkoholu je zakázaný. V prípade porušenia 

tohto zákazu budú voči previnilcom vyvodené disciplinárne dôsledky. 

o. FK sú povinné vyplňovať zápis o stretnutí len v systéme ISSF. Z toho dôvodu je usporiadajúci FK 

povinný zabezpečiť vhodnú výpočtovú techniku s pripojením na internet pre vytvorenie elektronického 

Zápisu o stretnutí v ISSF aj s tlačiarňou. FK pripravujú 1 originál zápisu o stretnutí. Ak je na stretnutí 

prítomný aj DZ, FK pripraví 1 originál + kopiu zápisu o stretnutí. Po stretnutí R riadne vyplní zápis aj 

s prípadnými osobnými trestami, a takto vyplnený zápis po jednej kópií odovzdá kapitánom Tieto 

zápisy potom slúžia FK pri prípadnom námietkovom konaní, resp. pri evidencií počtu ŽK.  

p. FK sú povinné vyznačiť priestor dovoleného pohybu trénera /technickú zónu/, t.j. 1 meter po stranách 

lavičky náhradníkov a 1 meter od postrannej čiary. 

r. Ak bol tréner, vedúci družstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môže zdržovať počas stretnutia na lavičke 

náhradníkov, vykázaný rozhodcom mimo hraciu plochu, má okamžite zákaz výkonu funkcie počas 

stretnutia až do prijatia záveru disciplinárnej komisie. 
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2.2 Kontrola totožnosti (SP čl. 66) 

 

a. V súťažiach dospelých je konfrontácia povinná pred stretnutím. Vykonávajú ju kapitáni druţstiev za 

účasti svojich vedúcich. Vzhľadom k tomu sú hráči povinní mať pri sebe hodnoverný preukaz totoţnosti, 

napr. OP, pas, alebo i preukaz poistenca. Ak sa hráč v prípade námietky voči jeho štartu nemôţe 

hodnoverne preukázať dokladom totoţnosti, je R povinný hráča nepripustiť do stretnutia. Táto 

povinnosť platí aj v prípade oneskoreného príchodu hráča na stretnutie a jeho nástupu do hry, kedy v 

prípade nezrovnalosti musí tým istým spôsobom preukázať svoju totoţnosť s následným postupom R. 

Pri povinnom uplatnení tohto ustanovenia, nie je moţné vzniesť námietku voči štartu hráča do zápisu o 

stretnutí  

b. Konfrontácia - kontrola totožnosti v kategórii dospelých sa riadi čl. 49 SP a týmto dodatkom – v prípade 

neuznania totožnosti niektorého hráča (hráčov) pri kontrole totožnosti kapitánmi (vedúcimi družstiev), 

kapitán uvedie námietku voči štartu hráča (hráčov) na vykonanie kontroly totožnosti podľa 

registračných preukazov a OP, pasov, resp. preukazu poistenca. Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám 

tak, že skonfrontuje fotografiu hráča na RP s platným občianskym preukazom hráča, voči ktorého 

totožnosti bolo namietané. Ak rozhodca po kontrole totožnosti, ktorú sám vykonal, rozhodne, že 

registračný preukaz zodpovedá totožnosti hráča s porovnaním s občianskym preukazom, povolí hráčovi 

nastúpiť v stretnutí a na zadnej strane zápisu popíše dôvod svojho rozhodnutia. Ak je pri konfrontácií 

vznesená námietka voči totoţnosti hráča, je tento hráč povinný sa dvakrát podpísať na zadnú stranu 

Zápisu o stretnutí. Odmietnutie (nepodrobenie) sa kontrole totožnosti má za následok, že hráč(i) nemôže 

v stretnutí nastúpiť, rozhodca ho nesmie pripustiť k hre a tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v Zápise 

o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke (v priebehu 2. polčasu), hráč je v zmysle pravidiel 

futbalu vylúčený z hry. Za uskutočnenie kontroly totoţnosti zodpovedá kapitán a vedúci druţstva.  

c. V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do Zápisu o stretnutí, neuznania totožnosti hráča 

rozhodcom, musí sa na najbližšie zasadnutie ŠTK dostaviť R, DZ, kapitáni a vedúci obidvoch družstiev 

a hráč (hráči), proti ktorým bola do Zápisu o stretnutí uvedená námietka resp. záznam rozhodcu. 

V prípade, že sa hráč, voči ktorému bola námietka vznesená, hry nezúčastní nemusí sa hráč zúčastniť 

kontrole totožnosti na ŠTK na najbližšom zasadnutí. V prípade, že sa stránka voči ktorej bola vznesená 

námietka riadnym námietkovým konaním jednania ŠTK nezúčastní, ŠTK námietku posúdi sama a voči 

stránke vyvodí príslušné dôsledky (hracie či disciplinárne) 

d. Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčase alebo v prípade striedajúceho hráča 

v druhom polčase a kapitán družstva súpera alebo jeho zástupca neuviedol žiadne námietky proti 

totožnosti hráča ihneď, nie je neskôr možné uvádzať prípadné námietky ohľadne totožnosti hráča. 

Rozhodca nemôže vykonať kontrolu totožnosti hráča resp. družstva alebo náhradníka opakovane, 

v rôznom čase. 

e. Ak ŠTK potvrdí neoprávnený štart hráča, bude trénerovi družstva, ktorý umožnil neoprávnený štart 

hráča, odobraná licencia.  

 

3.  Hracie časy 

 

V rámci súťaží riadených MFZ sú hracie časy stretnutí stanovené takto : 

Dospelí: 2 x 45 min.  

Prípravky U9 a U10 : 2x20 min., prípravky U11 – 2x25 min. 

Pre všetky vekové kategórie platí 15 min. polčasová prestávka, vrátane odchodu hráčov do kabín a ich 

návratu na hraciu plochu. 
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4.  Výstroj hráčov 

Súčasťou výstroja musia byť u každého hráča aj chrániče holenných kostí. Hráč, ktorý túto povinnosť 

nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry. Rozhodcovia sú povinní dodržiavanie tohto ustanovenia 

kontrolovať. 

Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami bez obmedzenia 

číslovania (v rozpätí číslovania od 1 do 99), pričom základnú zostavu tvoria hráči uvedení v poradí na 

prvých jedenástich riadkoch v Zápise o stretnutí. Brankár má zároveň farbu dresu odlišnú od farby 

dresov ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Právo voľby dresov má hosťujúci klub. Domáci klub sa 

musí prispôsobiť.   

 

6.  Súpiska hráčov 

 

a) FK vyhotovujú Sezónnu súpisku (zoznam hráčov družstva) len v systéme ISSF, a to vyplnením súpisky 

hráčov na stretnutie.   

b) FK nezasielajú riadiacemu orgánu Sezónnu súpisku. Klubový ISSF manažér vyplní údaje podľa 

predlohy v ISSF. Sezónna súpiska (zoznam hráčov družstva) v systéme ISSF  musí byť vyplnený pred 

zahájením súťaže v zmysle SP, čl. 41 a 42. Nahratím hráčov na Sezónnu súpisku v systéme ISSF, alebo 

priebežne doplneným hráčom na Sezónnu súpisku v ISSF, FK automaticky potvrdzujú aj vykonanie 

lekárskej prehliadky, ktorú má právo riadiaci orgán v prípade potreby kedykoľvek skontrolovať. 

Z uvedeného zoznamu hráčov sa následne nahrávajú hráči do Zápisu o stretnutí.       

c) Zoznam družstva sa predkladá v zmysle SP čl. 41 a 42. Pre  jarnú časť súťažného ročníka sa zoznamy 

len priebežne dopĺňajú nasledovne: 

 - pri nominovaní nového hráča na Zápis o stretnutí, ktorý nie je uvedený v Sezónnej súpiske, systém 

ISSF automaticky doplní hráča do Sezónnej súpisky s poradovým číslom na Sezónnej súpiske 

nasledujúcim po aktuálne najvyššom. Tým odpadáva povinnosť inej formy nahlasovania nového 

hráča do Sezónnej súpisky. 

 7.  Striedanie hráčov - súťaž dospelých – 5 hráčov,  

8. Zápisy o stretnutí 

 

Zápis o stretnutí sa schvaľuje v systéme ISSF minimálne 15 min. pred úradne stanoveným začiatkom 

stretnutia. Registračné preukazy sa predkladajú do šatne rozhodcov tiež min. 15 min. pred stretnutím. R 

a DZ sú povinní uviesť, z koho viny bolo porušené toto ustanovenie. Toto družstvo uhradí poplatok 7 €. 

Zápis o stretnutí sa musí vypísať čitateľne, vyžaduje sa v systéme ISSF. V týchto súťažiach môže 

družstvo striedať len tých hráčov, ktorí boli v Zápise o stretnutí uvedení už pred stretnutím ako 

náhradníci. Ich registračné preukazy musia byť predložené spolu so Zápisom o stretnutí do 

kabíny rozhodcov už pred stretnutím. Maximálny počet náhradníkov zapísaných v Zápise 

o stretnutí je 7. Ak sa na stretnutie nedostaví ani jeden z delegovaných rozhodcov, je domáci klub 

(vedúci družstva, tréner) povinný v predpísanom rozsahu vyplniť Zápis o stretnutí a do 48 hodín ho 

doručiť na riadiaci zväz.  Ak družstvo prehrá 3 stretnutia kontumačne z akýchkoľvek dôvodov, bude 

zo súťaže vylúčené.  

 

9.   Povinnosti usporiadateľského klubu a usporiadateľská služba 

  

Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov, funkcionárov, 

rozhodcov a delegátov v šatniach, ďalej zabezpečiť bezpečnosť ich dopravných prostriedkov 

parkujúcich na určenom mieste v areáli. Za spôsobené škody zodpovedá usporiadajúci klub. Peniaze, 

klenoty a iné cennosti sú povinní vyššie uvedení odovzdať do úschovy hlavnému usporiadateľovi.  

Usporiadateľský zbor musí byť označený reflexnými vestami. Hlavný usporiadateľ musí mať odlišnú 

farbu reflexnej vesty, resp. označenie že sa jedná o hlavného usporiadateľa. Domáci FK poskytne 
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hosťujúcemu FK pred stretnutím bez vyzvania 4 usporiadateľské pásky pre osoby, ktoré majú právo 

sedieť na lavičke náhradníkov (tréner, vedúci družstva, zdravotník - lekár, masér, resp. asistent trénera).  

Usporiadajúci FK je povinný bez vyzvania poskytnúť pred stretnutím, resp. v polčasovej prestávke 

občerstvenie pre rozhodcov, DZ a hráčov hostí (minerálka – min. 8 litrov pre hostí, čaj a pod.). Domáci 

FK je povinný mať k dispozícii Zápisy o stretnutí v prípde nefungovania systému ISSF. Riadne 

vyplnené odovzdajú najmenej 15 min. pred začiatkom stretnutia spolu s registračnými preukazmi 

rozhodcovi stretnutia. V kategórii dospelých sa zápisy vyplňujú 1-krát (originál + 2 kópie), Prvý 

vypisuje zápis domáci FK. Družstvo hostí je povinné dostaviť sa 30 minút pred začiatkom stretnutia. 

Proti previnivšiemu sa FK budú vyvodené disciplinárne dôsledky.  

 

10. Systém súťaží 

 

Súťaž dospelých sa hrá v jednej skupine systémom každý s každým dvojkolovo podľa rozpisu.  

 

11.  Postup a zostup 

Pre postup a zostup platia ustanovenia SP(čl. 14 - 19) a ďalej nasledovné zásady : 

- všetky postupy a zostupy sa realizujú na základe SP a rešpektovania platného územno-správneho 

rozdelenia SR (ostatné zaradené družstvá budú do súťaží zaraďované na základe uznesenia rady MFZ 

Košice) 

Pravidlá pre postup a zostup v rámci majstrovských súťaží riadených MFZ.    

Družstvo spadajúce pod  MFZ umiestnené na 1. mieste, prípadne je najvyššie umiestnené v súťaži 

dospelých postúpi do najbližšej vyššej súťaže, pri splnení podmienok účasti. Ak víťaz VI. Ligy MFZ 

Košice, prípadne najvyššie umiestnené družstvo odmietne účasť v V. Lige KG, resp. nesplní podmienky 

stanovené pre účasť v danej súťaži, má právo prihlásiť sa do súťaže druhé najvyššie umiestnené sa 

družstvo spadajúce pod MFZ. Najvyššie umiestnené družstvo ObFZ košice v VI. Lige MFZ Košice 

postupuje do II. triedy v súťažiach ObFZ Košice okolie. Ak toto družstvo odmietne, alebo nesplní 

potrebné podmienky stanovené pre účasť v tejto súťaži má právo prihlásiť sa do súťaže ďalšie najvyššie 

postavené mužstvo ObFZ. 

 

12.  Rozhodcovia a delegáti zväzu 

Nominačné listiny rozhodcov a delegátov zväzu pre súťažný ročník 2018/2019 boli navrhnuté  

príslušnou KR a KDZ a schválené Výkonným výborom MFZ. Obsadenie a zmeny v delegovaní, ako 

i správy komisií budú záväzne uverejňované na internetovej stránke www. http://mfz-

kosice.futbalnet.sk/. V mimoriadnych prípadoch si MFZ vyhradzuje právo voľby spôsobu oznámenia 

delegácie podľa potreby (telefonicky). Všetky správy a oznamy, ktorými KR a KDZ informujú 

o obsadení, sú určené len pre rozhodcov, delegátov, členov VV, predsedov komisií a sekretára MFZ. 

V prípade, že sa na stretnutie nedostaví žiadny z delegovaných rozhodcov, sú družstvá povinné 

dohodnúť sa (prípadne určiť žrebovaním) na rozhodcovi - laikovi a stretnutie odohrať. Nerešpektovanie 

tohto ustanovenia bude ŠTK odstupovať DK. Zápis o stretnutí na základe písomného zápisu o stretnutí 

vyhotoví R v systéme ISSF do 5 hodín po stretnutí so zaznamenaním všetkých údajov. V prípade 

problémov s inernetom a systémom ISSF do 24 hodín. Zápis o stretnutí resp. Správu delegáta je 
potrebné vo všetkých súťažiach riadených MFZ vyhotoviť v ISSF systéme do 24 h. V prípade, že viedol 

stretnutie laik, doručí zápis o stretnutí na MFZ domáci klub, prípadne zašle a doporučenou poštou 

(okrem prípadu, keď sa hrajú stretnutia deň pred zasadnutiami komisií) a to 1 originál. Nerešpektovanie 

tohto ustanovenia bude mať za následok odstúpenie na riešenie príslušnou komisiou, prípadne 

odstúpenie na riešenie DK MFZ. 

 

13. Disciplinárne konanie  

a) FK uhrádzajú  prejednávací poplatok za vylúčeného hráča dospelí 10 €, kolektívy – dospelí 20  €, 

výhradne vygenerovanou zbernou faktúrou. Na základe čl. 16 odsek 1 DP, previnilec je povinný 

zúčastniť sa na disciplinárnom konaní alebo sa vyjadriť k svojmu previneniu písomne.  
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b) Po udelení poriadkovej pokuty FK túto uhrádza prostredníctvom zbernej faktúry. Splatnosť faktúry je 

10 dní od jej vystavenia preukázaním prostriedkov už na účte. Zberná faktúra je vystavená spravidla 

3. až 5. dňa v nasledujúcom mesiaci v systéme ISSF. V prípade, že finančné prostriedky nebudú 

v tomto termíne poukázané na účte, ŠTK postupuje v zmysle SP, a FK budú odpočítavané body. 

 

Oznámenie o pokute:  

FK je oboznámený s udelením poriadkovej pokuty ak bol prítomný zástupca FK na riešení prípadu 

alebo obdržaní rozhodnutia DK MFZ KE,  za zaplatenie poriadkovej pokuty zodpovedá FK.  

c) O svojom rozhodnutí DK MFZ vyrozumie FK:  

 ústne (v prípade, že sa previnilec alebo zástupca FK zúčastní prerokovania prípadu DK).  

 Písomne, resp. v úradnej správe MFZ (ak sa tohto zasadnutia nezúčastnil žiadny zástupca FK). 

Písomne, ak si to prítomný zástupca FK osobne vyžiada s odvolaním sa na DP čl. 20/2  

 

14.  Námietky a odvolania 

 Námietku je možné podať na riadiaci zväz do 48 hodín po skončení stretnutia, ktorou je možné namietať, 

že v stretnutí došlo najmä k porušeniu  

a) tohto poriadku alebo rozpisu súťaže (napríklad proti výsledku stretnutia, priebehu stretnutia, náležitosti 

hracej plochy, štartu niektorého súperovho hráča, striedaniu náhradníkov, popisu priestupkov 

vylúčených hráčov),  

b) iného osobitného predpisu   

(2) Námietku je možné podať výhradne elektronicky v ISSF na riadiaci orgán súťaže. Riadiaci orgán 

súťaže je povinný o námietke rozhodnúť na svojom najbližšom zasadnutí potom, ako bola námietka 

spĺňajúca náležitosti podľa čl. 86 ods. 1 na riadiaci zväz doručená alebo doplnená, alebo bezodkladne 

námietku postúpiť vecne príslušnému orgánu riadiaceho zväzu.  

(3) Námietku je oprávnený podať štatutárny orgán klubu, alebo iný ním splnomocnený funkcionár klubu 

oprávnený konať za klub v ISSF; tým nie je dotknuté ustanovenie čl. 80 ods. 3.  

(4) Námietka podaná v ISSF je automaticky doručená v ISSF rozhodcovi stretnutia, delegátovi zväzu a 

klubu súperovho družstva v stretnutí, ktorí sú oprávnení vyjadriť sa k námietke elektronicky v ISSF do 

48 hodín od podania námietky. Ak sa klub alebo rozhodca k námietke nevyjadria v stanovenej lehote, 

na neskoršie podané vyjadrenie sa neprihliada.  

(5) Námietku nie je možné podať proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho rozhodnutiu v priebehu stretnutia. 

Proti výkonu rozhodcu a proti jeho rozhodnutiu v priebehu stretnutia je možné podať sťažnosť na 

riadiaci zväz. Podanie sťažnosti podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv na zmenu výsledku 

dosiahnutého v stretnutí.  

Náležitosti námietky  SP čl. 86. 

(1) Námietka obsahuje najmä tieto náležitosti:  

a) označenie subjektu, proti ktorému sa námietka podáva,  

b) označenie stretnutia a výsledku, prípadne inej skutočnosti, proti ktorej sa námietka podáva,  

c) uvedenie skutočností, ktorými mal byť porušený predpis alebo rozhodnutie,  

d) uvedenie ustanovenia predpisu alebo rozhodnutia, ktoré malo byť porušené,  

e) uvedenie dôkazov (svedkov, listín, inej dokumentácie) a spôsobu, akým budú riadiacemu orgánu 

súťaže poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín po podaní námietky, ak riadiaci 

orgán nestanoví inak,  

f) čoho sa namietajúci klub domáha.  

(2) Riadiaci orgán súťaže vyzve klub na doplnenie námietky, ak neobsahuje niektorú náležitosť uvedenú 

v odseku 1 a určí lehotu na jej doplnenie. Ak klub námietku v stanovenej lehote nedoplní, orgán 

riadiaceho zväzu sa námietkou ďalej nezaoberá a namietajúcemu klubu a iným dotknutým osobám túto 

skutočnosť oznámi v ISSF  
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 V prípade neplnenia uvedených podmienok účasti, bude ŠTK MFZ postupovať v súlade s platným SP,   

čl. 23, bod 2. Ďalšími podmienkami zaradenia FK do majstrovských súťaží MFZ sú : 

- predloženie riadne vyplnenej prihlášky do súťaží MFZ v systéme ISSF a v stanovenom termíne 

- uhradenie štartovného vkladu do súťaží dospelých prostredníctvom zberných faktúr.  

 

 

15.  Zdravotné a ostatné zabezpečenie stretnutia 

 

V zmysle SP, čl. 56 c. je usporiadajúci oddiel povinný zabezpečiť zdravotnú službu s potrebným 

vybavením pre prvú pomoc. Meno lekára (zdravotníka) je potrebné uviesť v Zápise o stretnutí a lekár 

(zdravotník) potvrdí svoju účasť podpisom.  Zdravotnícke a ostatné zariadenia, potrebné pre prvú 

pomoc (lekárnička, nosidlá, dlahy, telefón) musia zodpovedať predpisom a musia byť v náležitom 

poriadku. Kontrolu zdravotného zabezpečenia vykoná pred stretutím DZ. Za poistenie hráčov všetkých 

vekových kategórií sú zodpovední samotní hráči. 

 

16.  Zasadania komisií MFZ Košice 

 

Odborné komisie MFZ zasadajú v období, keď prebiehajú majstrovské súťaže nasledovne : 

športovo-technická komisia – každý UTOROK od 16.00 hod. 

disciplinárna komisia – každý UTOROK od 16.00 hod. 

komisia rozhodcov + komisia DZ – každý UTOROK od 16.00 hod. 

Správy MFZ Košice, úradné správy a rozhodnutia odborných komisií, delegácie rozhodcov a DZ 

budú zverejňované len na webovej stránke MFZ Košice, http://mfz-kosice.futbalnet.sk/ 

 
 

17.  Poplatky v rámci MFZ Košice 

 

Poplatky za prestupy a hosťovania : sú generované v zmysle platného cenníka v systéme ISSF. 

Vklady pri námietkach: 

- dospelí     10,- €  

Vklady pri odvolaniach : 

- dospelí     10,- € 

Poplatky za registráciu : podľa platného cenníka v systéme ISSF. 

 

C. Záverečné ustanovenia 

 

1. Futbalové oddiely sa vo svojej činnosti riadia Súťažným poriadkom, Disciplinárnym poriadkom, 

Prestupovým poriadkom, Pravidlami futbalu, Hospodárskymi smernicami a týmto Rozpisom súťaží. 

2. Tento Rozpis schválil VV MFZ Košice a je záväzný, tak ako ostatné predpisy a normy pre riadiaci 

zväz a futbalové kluby, hrajúce v súťažiach riadených MFZ Košice. 

3. Podávať výklad k Rozpisu súťaží MFZ je oprávnená výlučne príslušná ŠTK a môže byť zmenený 

rozhodnutím príslušného Výkonného výboru FZ. 

 

 
 
             Jaroslav Duška                                  Štefan Olšavský 

              predseda ŠTK                                                                      sekretár MFZ 

 

                                                                 Dušan SEDLÁK 

predseda MFZ Košice 
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Nominačná listina rozhodcov MFZ Košice 
                                               

P.č. Meno Bydlisko Mail Telefón 

1. Bordáš Daniel 
Partizánska,    

Košice 
danyb@orangemail.sk 0918 877838 

2. Hegeduš Tomáš Meteorová 3, Košice 
 

hegedustomas5@gmail.com 
0915 949709 

3. Šturák Peter Kráľovce 97, 044 44 sturak.peter97@gmail.com 0902 836525 

4. 
Martin Miklóš 

ml. 
 mato.miklos.jr@gmail.com 0911777706 

5. 
Bránský 

Sebastián 

Okružná 16, 

Družstevná pri H. 
branskysebastian@gmail.com 0907821856 

6.  Lukáč Tomáš 
Bernoláková 1, 040 

11 Košice 
lukactomas632@gmail.com 0944027749 

7.  
Knutelský 

Samuel 

Pri Teleku 3, Krásna 

n/H 04018 
samuel.knutelsky@gmail.com 0902509411 

8. 
Mgr. Safko 

Michal 

Komenského 55, 

04001 Košice 
safo75@centrum.sk 0917200227 

9.  Lukáč Ondrej 
Bernoláková 1, 

04011 KE 
lukaco.luk132@gmail.com 0944027748 

10.  Gordoň Dávid  
Keldišová 5, 04015 

KE-Krásna 
dejvo.gordi@gmail.com 0948040140 

11. Gordoň Tomáš 
Benediktínska 28, 

04015 KE-Krásna 
tomi.gordy@gmail.com 0944313824 

12. Gordoň Matúš 
Pri Hornáde 9, 

04015 KE-Krásna 
matusgordon65@gmail.com 0944195394 

13.  
Diószeghy 

Alexander 

Varšavská 1, 040 

Košice 
alexander.dioszeghy@student.spseke.sk 0948838718 

14. Miroslav Kováč Hlinkova 22, KE miroslavkovacc@gmail.com  0903656344 

15. 
Kamil 

Borovský 

Družstevná p/H 

Hlavná 84 
Kamilek15963@gmail.com  0949187323 

16. Samuel Sabóčik 
Družstevná p/H 

Hlavná 8 
sabocik@centrum.sk  0918981588 

17. Kristián Sabo 
Idanská 25, 04011 

Košice 
Sabo.kristian9@gmai.com  0907096492 

18. Jakub Žofčin 
Baška 193, 04016 

Košice 
jakubzofcin@gmail.com  0944921289 

19. Tomáš Kožurko 
Denešova 55,04023 

Košice 
tomas1321@centrum.sk  0944641272 

20. 
Jakub 

Kakalejčík 

Ružová 33, 04011 

Košice 
jakub1.kakalejcik@gmail.com  0908169052 

21. Michal Grega 
Denešova 75,04023 

Košice 
misogrega21@gmail.com  0949150272 

22. Erik Hojsák 
Opálová 3, 04011 

Košice 
erik.hojsak@gmail.com  0944321168 

mailto:miroslavkovacc@gmail.com
mailto:Kamilek15963@gmail.com
mailto:sabocik@centrum.sk
mailto:Sabo.kristian9@gmai.com
mailto:jakubzofcin@gmail.com
mailto:tomas1321@centrum.sk
mailto:jakub1.kakalejcik@gmail.com
mailto:misogrega21@gmail.com
mailto:erik.hojsak@gmail.com
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23. Juraj Klein 
Klimkovičova 20, 

04023 Košice 
jurajklein@gregoriana.sk  0948088854 

24. Juraj Mihaľo 
Vodná 6, 04001 

Košice 
juraj.mihalo@gmail.com  0948060642 

 

   

Nominačná listina Delegátov zápasov MFZ Košice 
 

 Meno Bydlisko  Mail mobil 

1 Ján Pastor Zombová 27, Košice tegenahej@gmail.com 0903454049 

2 Jozef Dubecký Dénešová 37, 04023 Košice jozef.dubecky@gmail.com 0908233598 

3 Tomáš Hegeduš Meteorová 3, Košice hegedustomas5@gmail.com  0915949709 

 
 

 

Zoznam rozhodcov resp. asistentov pôsobiacich v SFZ a VsFZ 
 

  Meno   Bydlisko   tel.č.   mobil 

 1.Ladislav Bucko  Podhradová 32, Košice   0907591477 

 3.Štefan Leško  Bukovecká 3, Košice    0907948481 

 4.Dušan Sedlák  Polárna 8, Košice  0902998975 0905782271 

 5.Gabriel Ádam  Havanská 10, Košice  055/6262723 0903635016 

 6.Erik Weiss  Štefánikova 8, Košice    0903368765  

 7.Peter Vlčej  Sokolovská 16, Košice   0911888318 

 8.Roland Weiss  Štefánikova 8, Košice    0904531138 

 12. Igor Kozák  Zlaté pole 8, Malá Ida 055/6970170 0903785958 

 13.Slavomíra Mišková Palkovičova 7, Košice   0903958960 

 14.Filip Glova  Americká trieda 3, Košice  0910256990 0908645476 

 15.Tomáš Hegeduš Benkova 15, Košice    0915949709 

 16.Dávid Mati  Šafárikova 3, Košice    0918324394 

 17.Róbert Tabaka  Dénešova 65, Košice    0908896998 

 18.Michal Zvolánek Jiskrova 6, Košice    0903314868 

 19.Klaudia Gazdová Podtatranského 1, Košice 055/6222037 0908991942 

 20.Ivana Lešková  Bukovecká 3, Košice    0907617827 

 22.Michal Djordjevič Škultétyho 2, Košice    0908234054 

 24.Peter Kriak  Bielocerkevská 11, Košice   0904629684 

 25.Rastislav Pika  Pekinská 15, Košice  055/6363114 0908520595 

 26.Ladislav Pongo  Ladožská 12, Košice  0903245041 0910176914  

 27. Jozef Somoši  Povrazova 72, Košice                                     0907966424 

 28.Patrik Kmec                  Opálova 27, Košice             055/6426102  0904886484  

                 29.Juraj Zajac  Škultétyho 2, Košice     0918510052 

 30.Vilima Kováč                Kuzmányho 47, Košice                              0903658132       

 

mailto:jurajklein@gregoriana.sk
mailto:juraj.mihalo@gmail.com
mailto:hegedustomas5@gmail.com
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Zoznam delegátov pôsobiacich v SFZ a VsFZ  
 

Meno   Bydlisko   tel.č.    mobil 
 1.Štefan Olšavský  Janigova 21, Košice  055/6451839 0907940410 

 2.Gabriel Sekereš  Železiarenská 68, Košice   055/6842300 0905368722 

 3.Jozef Kmec  Opálová 27, Košice  055/6426102 0903602683 

 4.Štefan Leško  Bukovecká 3, Košice  055/6742909 0903135004 

 5.Róbert Tóth  Národná trieda 82, Košice     055/6321212 0908341731 

 6.Vladimír Vansa  Slobody 10, Košice  055/6421888 0903904257 

 7.Karol Zvolánek  Jiskrova 6, Košice  055/6228724 0903903752 

 8.Štefan Fencík  Baltická 1, Košice  055/6745057 0905142309 

 9.František Gábor             Šafárikova 3, Košice  055/6422531 0903328139 

 10.Vlastimil Borufka Jasuschova 14, Košice 055/7295023 0907628450 

 11.Jaroslav Duška  Južná Trieda 57, Košice    055/6783636 0904841258 

                 12. Ján Roka  Hanojská 3, Košice  055/6363082 0905459047 
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MFZ Košice - Súťaž dospelých – 6. Liga  

čís Družstvo Hrací deň Hrací čas Štadión 

1 Slávia TÚ Košice „B“ Sobota  ÚHČ  Watsonova 

2 TJ Mladosť Kavečany Nedeľa ÚHČ Kavečany 

3 ZKŠ Poľov nedeľa ÚHČ do 15:00 Poľov 

4 FK Štart Slanská Huta nedeľa ÚHČ do 16:00 Slanská Huta 

5 FK Nižná Myšĺa Nedeľa  ÚHČ Nižná Myšľa 

6 TJ AC Jasov Nedeľa  ÚHČ Jasov 

 

Jesenná časť 

1 . kolo    26.8.2018   16:00 

1 Slávia TÚ Košice „B“  TJ AC Jasov  

2 ZKŠ Poľov  FK Štart Slanská Huta  

3 TJ Mladosť Kavečany FK Nižná Myšľa  

2. kolo   2.9.2018   15:30 

4 Slávia TÚ Košice „B“  TJ Mladosť Kavečany 

Slanská Huta 

 

5 TJ AC Jasov FK Štart Slanská Huta  

6 FK Nižná Myšľa ZKŠ Poľov  

 

3. kolo   9.9.2018   15:30  

7 ZKŠ Poľov Slávia TÚ Košice „B“   

8 TJ Mladosť Kavečany TJ AC Jasov  

9 FK Štart Slanská Huta   FK Nižná Myšľa  
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4. kolo   16.9.2018 15:00 

10 Slávia TÚ Košice „B“ FK Štart Slanská Huta    

11 TJ AC Jasov FK Nižná Myšľa  

12 TJ Mladosť Kavečany ZKŠ Poľov  

5. kolo   23.9.2018   15:00 

13 ZKŠ Poľov TJ AC Jasov  

14 TJ Mladosť Kavečany  Slanská Huta  

15 FK Nižná Myšľa  Slávia TÚ Košice „B“  

6. kolo   30.9.2018   15: 00 

16 TJ AC Jasov - Slávia TÚ Košice „B“  

17 FK Nižná Myšľa  TJ Mladosť Kavečany  

18 FK Štart Slanská Huta ZKŠ Poľov  

7. kolo   7.10.2018    14:30  

19 FK Štart Slanská Huta TJ AC Jasov  

20 ZKŠ Poľov FK Nižná Myšľa   

21 TJ Mladosť Kavečany Slávia TÚ Košice „B“  

8. kolo   14.10.2018   14:30 

22 Slávia TÚ Košice „B“  ZKŠ Poľov  

23 TJ AC Jasov TJ Mladosť Kavečany   

24 FK Nižná Myšľa  FK Štart Slanská Huta    

9. kolo   21.10.2018   14:00 

25  FK Nižná Myšľa  TJ AC Jasov  

26 FK Štart Slanská Huta   Slávia TÚ Košice „B“  

27 ZKŠ Poľov TJ Mladosť Kavečany  
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10 . kolo    28.10.2018      14:00 

28 Slávia TÚ Košice „B“  FK Nižná Myšľa   

29 TJ AC Jasov ZKŠ Poľov  

30 TJ Mladosť Kavečany Slanská Huta  

11. kolo   4.11.2018    13:30 

31 Slávia TÚ Košice „B“  -TJ AC Jasov  

32 TJ Mladosť Kavečany FK Nižná Myšľa  

33 ZKŠ Poľov FK Štart Slanská Huta  

 

Jarná časť 

12. kolo   7.4.2019   15:30 

34 Slávia TÚ Košice „B“ TJ Mladosť Kavečany   

35 TJ AC Jasov FK Štart Slanská Huta  

36 FK Nižná Myšľa ZKŠ Poľov  

13. kolo   14.4.2019   15:30 

37 ZKŠ Poľov   Slávia TÚ Košice „B“  

38 TJ Mladosť Kavečany TJ AC Jasov  

39 FK Štart Slanská Huta   FK Nižná Myšľa   

14.   kolo   21.4.2019   15:30 

40  Slávia TÚ Košice „B“ FK Štart Slanská Huta    

41 TJ AC Jasov FK Nižná Myšľa  

42 TJ Mladosť Kavečany ZKŠ Poľov  
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15 . kolo    28.4.2019   16:00 

43 ZKŠ Poľov TJ AC Jasov   

44 Slanská Huta  TJ Mladosť Kavečany  

45 FK Nižná Myšľa Slávia TÚ Košice „B“  

16. kolo   5.5.2019   16:00 

46 FK Štart Slanská Huta  - ZKŠ Poľov  

47 TJ AC Jasov Slávia TÚ Košice „B“  

48 FK Nižná Myšľa TJ Mladosť Kavečany  

 

17. kolo   12.5.2019   16:30  

49 ZKŠ Poľov  FK Nižná Myšľa  

50 FK Štart Slanská Huta TJ AC Jasov  

51 TJ Mladosť Kavečany Slávia TÚ Košice „B“  

 

18. kolo   19.5.2019   16:30 

52 Slávia TÚ Košice „B“ ZKŠ Poľov   

53 TJ AC Jasov TJ Mladosť Kavečany  

54 FK Nižná Myšľa FK Štart Slanská Huta    

 

19. kolo   26.5.2019   17:00 

55 ZKŠ Poľov  TJ Mladosť Kavečany  

56 FK Štart Slanská Huta   Slávia TÚ Košice „B“  

57 FK Nižná Myšľa TJ AC Jasov  
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20. kolo   2.6.2019   17: 00 

58 Slávia TÚ Košice „B“ FK Nižná Myšľa   

59 TJ AC Jasov  ZKŠ Poľov   

60 TJ Mladosť Kavečany Slanská Huta  

 

 

 

Adresár futbalových klubov MFZ Košice 
 

Por. č. 
Názov klubu Adresa klubu Kontaktná osoba mail telefón 

1. Slávia TU Košice B Watsonova 4/a Košice 
Peter Basaráb 
Ing. Ľubomír Hlivák 

peterbasarab68@gmail.com  
lubomir.hlivak@tuke.sk 
 

0905799624 
0905405267 

2. 
TJ Mladosť 
Kavečany 

Kavečany 1, 04001 Košice - 
Kavečany 

Michal Bradovka 
Hudak Jan 
Marián Schwarz 

mbradovka@azet.sk 
majto7@centrum.sk 
 

0915945027 
0903550513 
 

3. ZKŠ Poľov Dolina 2, 040 15 Košice 
Slavomír Albrecht 
Lukáš Čonka 

slavoalbrecht@atlas.sk 
lukas198916@azet.sk 
 

0907255167 
0948343416 

4. 
FK Štart Slanská 
Huta 

Slanská Huta 68 Ondrej Hlavatý 
ondrej.hlavaty@gmail.com 
 

0914705854 

5. TJ AC Jasov Jasov 475, 044 23 Jasov Ing. Gabriel Nagy nagy.jasov@gmail.com  0905519020 

6.  FK Nižná Myšľa 
Hlavná 407, 04415 

N.Myšľa 
Nagy Stanislav simon.lukac84@gmail.com 

0907415222 
0904287366 
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24 

 

 

Súťaže Prípraviek MFZ U9,  U10 , U11 

 

Riadenie súťaže : ŠTK Mestského futbalového zväzu 

 

Kategórie :  

U9 – narodení po 1.1.2010 a mladší 

U10 -  narodení po 1.1.2009 a mladší (dvojičky) 

U11 – narodení po 1.1.2008 a mladší (dvojičky) 

 

Pravidlá : 

Hrá sa podľa pravidiel futbalu s odlišnosťami pre minifutbal a podľa Súťažného poriadku. 

 

Hracia plocha : 

Kategória U9, U10 , U11 : 

Je polovicou  normálneho ihriska, ktorej postrannej čiary sú čiarami bránkovými a stredová a bránková 

čiara sú čiarami postannými. Pokutové územie je ohraničené značami pre uahrácanie kopu z rohu 

s predĺženou bočnou čiarou pokutového územia normálneho ihriska. Rozmery bránok 2 x 5m. Pokutová 

značka je vo vzdialenosti 7m od bránkovej čiary. 

 

Lopta : Hrá sa s odľahčenými loptami č. 4. 

Počet hráčov : 

V kategórii U 9 , U 10 , U 11 počet hráčov je 1 + 7 . 

Minimálny počet hráčov v každom družstve je 12. Medzi hráčmi môže dochádzať k ľubovoľnému 

striedaniu i v neprerušenej hre,ale tým spôsobom, že najprv striedajúci hráč opustí ihrisko a potom môže 

nový hráč vstúpiť na hraciu plochu.Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v 

prospech druhého družstva.Minimálny počet hráčov v družstve je 6,ak klesne počet pod toto 

číslo,rozhodca stretnutie ukončí. 

Strieda sa z vymedzeného priestoru pozdlž bránkových tyčí normálneho ihriska,kde sú umiestnené 

hráčske lavičky. Záverečný pozdrav po skončení stretnutia sa vykoná hokejovým spôsobom ruky si 

podajú všetci hráči . 

 

Výstroj hráčov : 

Hráči musia byť po celý čas stretnutia ustrojení.Je zakázané hrať v kopačkách s vymeniteľnými kolíkmi. 

Povinné sú chrániče predkolenia. 

 

Doba hry : 

U 9 , U 10 - 2 x 20 minút 
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U 11 - 2 x 25 minút 

 

Lopta v hre a mimo hry : 

Ak je lopta mimo hry,dáva ju späť do hry brankár z priestoru pokutového územia a to buď vyhodením 

alebo výkopom z ruky.Kroky brankára v pokutovom území sa nepočítajú.Ak položí brankár loptu na 

zem,môže pokračovať v hre len nohou.Pri zahrávaní lopty do hry musia byť hráči súpera mimo 

pokutového územia. V stretnutí je možné použiť spätnú prihrávku brankárovi,t.j. malú domov. 

 

 

Hráč mimo hry : 

Neplatí postavenie hráča mimo hry ani hráč mimo hry. 

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA  

 

Štart hráčov : 

Hrá sa na riadne žiacke preukazy pre futbal alebo súpisku potvrdenú ZŠ a ŠTK VsFZ. 

 

Systém súťaže : 

Kategória U9 hrá turnajovým spôsobom, pričom každý účastník organizuje jeden turnaj v jesennej časti a 

jeden v jarnej časti. Kategórie U10 , U11 hrajú podľa vyžrebovania, termíny stretnutia sú po vzájomnej 

dohode v stanovených termínoch. 

 

Hospodárske náležitosti : 

Každý účastník štartuje na vlastné náklady. 

 

Zdravotnícke zabezpečenie : 

Zabezpečuje usporiadajúci domáci oddiel. 

 

Rozhodcovia : 

Sú delegovaní Oblastnými futbalovými zväzmi na požiadanie usporiadajúceho domáceho družstva alebo 

vykonávajú tréneri odpočívajúcich družstiev,ktorí sa dohodnú pred zahájením turnaja. Za zabezpečenie 

rozhodcov je zodpovedný usporiadajúci oddiel. 

 

Zápis o stretnutí : 

Z každého stretnutia sa vyhotoví Zápis o stretnutí v systéme ISSF. Za jeho spracovanie je zodpovedný 

usporiadajúci domáci oddiel. 

 

Hodnotenie výsledkov : 

V tejto kategŕii sa výsledky nehodnotia. 

 

Námietky : 

V zmysle Súťažného poriadku pre futbal. 

 

Termíny, hracie dni: 

Súťaž dvojičiek U10 a U11 bude odohratá dvojkolovým systémom a súťaž U9 štvrokolovým systémom. 

Hrací deň si určí usporiadateľ v rozmedzí cca 7 dní po dohode so súperom. Presný termín oznámi 

súperovi a ŠTK MFZ týždeň vopred. (Hracími dňami sú štvrtky v jesennej časti od 3.9 až do 21.10.2018. 

V jarnej časti od 15.4 do 2.6.2019). 
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Prípravky – hracia plocha 
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P R Í P R A V K A  - U9  

 

Účastníci : 1. FK Galaktik Košice 

                    2. FA Benecol Košice 

                    3. FK Junior Košice 

                    4. Junior Šaca 

 

 

Jesenná časť 

1 kolo    13.9. – 19.9.2018   14:00 

1. Galaktik Junior Šaca   

2. Benecol Junior  Košice   

 

2 kolo   20.9. – 26.9.2018   14:00 

3. Junior šaca Junior Košice   

4. Galaktik Benecol   

3 kolo    27.9.- 3.10.2018    14:00 

5. Benecol Junior Šaca   

6. Junior Košice Galaktik   

4 kolo   4.10. – 10.10.2018   14:00 

7. Junior Šaca Galaktik   

8. Junior Košice Benecol   

5 kolo    11.10. – 17.10.2018   14:00 

9. Junior Košice Junior Šaca   

10. Benecol Galaktik   

 

6 kolo   18.10. – 24.10.2018   14:00 

11. Junior šaca Benecol   

12. Galaktik Junior Košice   

 

 

Jarná časť 
7 kolo    11.4. – 17.4.2019   14:00 

 

13. Galaktik Junior Šaca   

14. Benecol Junior  Košice   

8 kolo 18.4. – 24.4.2019   14:00 

15. Junior šaca Junior Košice   
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16. Galaktik Benecol   

 

9 kolo    25.4. – 1.5.2019   14:00 

17. Benecol Junior Šaca   

18. Junior Košice Galaktik   

10 kolo     2.5. – 8.5.2019   14:00 

19. Junior Šaca Galaktik   

20. Junior Košice Benecol   

11 kolo    9.5. – 15.5.2019   14.00 

21. Junior Košice Junior Šaca   

22. Benecol Galaktik   

12 kolo    16.5. – 262.5.2019   14:00 

23. Junior šaca Benecol   

24. Galaktik Junior Košice   
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P R Í P R A V K Y   U 1 0,  U 1 1  ( d v o j i č k y - dvojkolovo 14 kôl ) 

Účastníci : 

1. FA Buzica 

2. FK Galaktik Košice 

3. FK Junior Šaca 

4. FA Benecol Košice 

5. FC Košice B 

6. FK Junior Košice 

7. ŠK Pyramída 

 

Jesenná časť 

1.kolo :  7.9.  – 13.9.2018   14:00 

 

    1. Buzica voľno   

2. Galaktik Pyramída   

3. Junior Šaca Junior Košice   

4. Benecol FC Košice „B“  

    
2.kolo :  14.9.  - 20.9.2018   14:00 

 
    5. voľno FC Košice „B“   

6. Junior Košice Benecol   

7. Pyramída Junior Šaca   

8. Buzica  Galaktik  

    
3.kolo :  21.9.  - 27.9.2018   14:00 

 
 

 
  9. Galaktik voľno   

10. Junior Šaca Buzica   

11. Benecol Pyramída   

12, FC  Košice „B“ Junior Košice  

 
 

  
4.kolo :  28.9. - 4.10.2018   14:00 

 
    13. Voľno Junior Košice   

14. Pyramída FC Košice „B“   

15. Buzica Benecol   
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16. Galaktik Junior Šaca  

    
5.kolo : 5.10 . - 11.10.2018   14:00 

 
    17. Junior Šaca voľno   

18. Benecol Galaktik   

19. FC Košice „B“ Buzica   

20. Junior Košice Pyramída  

6.kolo :  12.10. - 18.10.2018   14:00 

 

    21. Voľno Pyramída   

22. Buzica Junior Košice   

23. Galaktik FC Košice „B“   

24. Junior Košice Pyramída  

    
7.kolo :  19.10. - 25.10.2018   14:00 

 
    25. Benecol  voľno   

26. FC Košice „B“ Junior Šaca   

27. Junior Košice Galaktik   

28. Pyramída Buzica  

    Jarná časť 

8.kolo :  12.4. – 18.4.2019   14:00 

 
    29. voľno Buzica   

30. Pyramída Galaktik   

31. Junior Košice Junior Šaca   

32. FC Košice „B“ Benecol  

    
9.kolo :  19.4. – 25.4.2019   14:00 

 
    33. FC Košice „B“ voľno   

34. Benecol Junior Košice   

35. Junior Šaca Pyramída   



31 

 

36. Galaktik Buzica   

 
10.kolo :  26.4. – 2.5.2019   14:00 

 

    37. voľno Galaktik   

38. Buzica Junior Šaca   

39. Pyramída Benecol   

40. Junior Košice FC  Košice „B“  

    
11.kolo :  10.5. – 16.5.2019   14:00 

 
    41. Junior Košice Voľno   

42. FC Košice „B“ Pyramída   

43. Benecol Buzica   

44. Junior Šaca Galaktik  

    
12.kolo :  13.5. – 19.5.2019   14:00 

 
 

 
  45. voľno Junior Šaca   

46. Galaktik Benecol   

47. Buzica FC Košice „B“   

48. Pyramída Junior Košice  

 
 

  
13.kolo :  17.5. – 23.5.2019   14:00 

 
    49. Pyramída Voľno   

50. Junior Košice Buzica   

51. FC Košice „B“ Galaktik   

52. Pyramída Junior Košice  

    
14.kolo : 24.5. – 30.5.2019   14:00 

 
    53.  voľno Benecol   

54. Junior Šaca FC Košice „B“   

55. Galaktik Junior Košice   

56. Buzica Pyramída  
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Adresár družstiev prípraviek 

 
 

Por. č. 
Názov klubu Adresa klubu Kontaktná osoba mail telefón 

1. FA Buzica Buzica 130, 044 73 Buzica Jozef Mohňanský mohnansky@post.sk  0905757307 

2. FK Galaktik Galaktická 9, Košice Mile Kovačevič fkgalktik@gmail.com  00903607586 

3. FK Junior  Šaca Nám. Oceliarov 13, KE-Šaca 
Voľanský Slavomír 
Štefan Piga 

fkjuniorsaca@gmail.com  
stevopiga@gmail.com  

0907707848 
0904434555 

4. FA Benecol Košice Postupimská 37, Košice 
Dominik Babušík 
René Babušík 

1benecol@zoznam.sk  
benecol@benecol.sk  

0915650721 
0907934814 

5. FC Košice B Moldavská cesta 10, Košice Ing. Roman Šimko Simkoroman77@gmail.com  0905418081 

6.  FK Junior Košice Starozagorská 17, Košice Miroslav Ondrejka 
Miroslav_ondrejka@yahoo.com  
fkjuniorke@gmail.com  

0903607586 

7. ŠK Pyramída Opálová 25, 04011 Košice Ing. Ivan Belka belka@stonline 0911363400 
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