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Určené: a) všetkým predsedom aktívnych FO a FK ObFZ Michalovce v sezóne 2018/2019 

 b) všetkým vedúcim družstiev aktívnych FO a FK súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ 

 c) členom Výkonného výboru a komisií ObFZ Michalovce v sezóne 2018/2019 

 d) rozhodcom a delegátom pôsobiacim v súťažiach ObFZ Michalovce 2018/2019 

 e) VsFZ, SFZ  

 f) zástupcom masovokomunikačných prostriedkov v rámci ObFZ Michalovce  

 g) reklamným partnerom ObFZ  

 

 

 

 

 

 

R O Z P I S   

súťaží ObFZ Michalovce 2018/2019 

- základná časť - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty na ObFZ Michalovce 

Adresa pre doručovanie poštových zásielok:  Oblastný futbalový zväz Michalovce, Ul. P. O. Hviezdoslava 7, 071 01 

Michalovce 

Telefónne číslo:   056/6423890 

E-mailová adresa:   obfzmi@stonline.sk 

Webová stránka:   www.obfzmi.sk 

 

Ďalšie kontakty na funkcionárov  

Číslo mobilného telefónu predsedu ObFZ: +421917/685525    

Číslo mobilného telefónu sekretára ObFZ:  +421907/902068; +421918/978877 

 

Ďalšie údaje o ObFZ Michalovce 

Bankové spojenie:   Unicredit bank Michalovce  

Číslo účtu:   6609570000 

Kód banky:   1111 

IBAN:    SK93 1111 0000 0066 0957 0000 

BIC:   UNCRSKBX 

IČO:   31959130 

DIČ:   2020744022 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Michalovce - júl 2018 



1.  OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ MICHALOVCE 

 

 

a) Orgány ObFZ 

 

1) Konferencia ObFZ (konf. ObFZ)  
 Konferencia ObFZ je najvyšším orgánom ObFZ. Môže byť riadna, mimoriadna, volebná.  

Riadna konferencia sa zvoláva 2x ročne (júl, január).  

Mimoriadna konferencia sa zvoláva za splnenia podmienok určených stanovami ObFZ.  

Volebná konferencia sa zvoláva každé 4 roky  

č.  meno, priezvisko, titul funkcia PSČ a adresa bydliska čmt čtd čtz  
01. Vladimír Čan, PaedDr. predseda 071 01 MI, J. Hollého 81 0917/685525 - 056/6423097 

02. Vladimír Praščák člen 07241, Vyšné Remety 130 0905/799886 - - 

03. Blažej Kačkoš člen 07204, Trhovište 399 0905/355794 - - 
04. Ján Vajda, Ing. člen 07216, Hatalov 10 0905/686391 - 0948/717710 

05. Róbert Mitník člen 07101 MI, Švermova 5 0948/060208 - - 

06. Juraj Cinkanič člen 07264, Ruský Hrabovec 4 0903/537011 - - 
07. Martin Gerzanič, Ing. člen 07211, Iňačovce 110 0903/944163 - - 

08. Patrik Romanec Ing. člen 07232, Kusín 19 0905/789062 - - 

09. Jaroslav Moravský Ing. člen 09422, Nižný Hrušov 320 0917/659033 - -  
10. Milan Marjov člen 07202, Horovce 212 0903/779368 - - 

11. Július Ihnacik člen 072 01 Pozdišovce 276  0908/986877 - - 

12. Tomáš Kolesár člen 07254, Lekárovce 160 0907/416551 - - 
13. Matej Šarocký, Mgr člen 07213, Stretavka 34 0907/159857 - 056/6497207 

14. Peter Škultéty člen 07202,Tušická Nová Ves 13 0903/485571 - - 

15. Gergely Csizmadia člen 07675, Oborín 23 0918/657493 - - 

 

 2) Predseda ObFZ (preds. ObFZ)  

č.  meno, priezvisko, titul funkcia PSČ a adresa bydliska čmt čtd čtz  
01. Vladimír Čan, PaedDr. predseda 071 01 MI, J. Hollého 81 0917/685525 - 056/6423097 

 

3) Výkonný výbor ObFZ (VV ObFZ) 

č.  meno, priezvisko, titul funkcia  PSČ a adresa bydliska čmt čtd čtz   

01. Vladimír Čan, PaedDr. predseda 071 01 MI, J. Hollého 81 0917/685525 - 056/6423097  

02. Rudolf Ivan, Mgr. podpreds. 071 01 MI, Okružná 68 0905/177734  056/6422679 -  

03. Martin Špivák Mgr.  člen 071 01 MI, Okružná 27 0907/933447 056/6498229   
04. Emil Dančišin, PaedDr. člen 072 22 Pusté Čemerné 5 0915/888234 - -   

05. Ján Nemčík  člen 072 13 Senné 92 0911/904202  056/6497411 -  

06. Oto Palinský člen 076 77 Ruská 69  0905/232920 056/6380128 056/6313127   
07. Ján Žofčák  člen 072 03 Moravany 120 0908/994777  - -   

 

4) Kontrolné orgány ObFZ 

a) Revízna komisia ObFZ (RK ObFZ)  

č.  meno, priezvisko, titul funkcia PSČ a adresa bydliska čmt čtd čtz 
01. Jaroslav Pado, Ing. predseda 072 16 Hatalov 144 0908/985647 056/6493362 - 

 

b) Volebná komisia ObFZ (VK ObFZ)  

č.  meno, priezvisko, titul funkcia  PSČ a adresa bydliska čmt čtd čtz 

01. Eduard Belušák predseda 072 41 Vyšné Remety 295 0905/859278 - - 

 

5) Orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ  
a) Odvolacia komisia ObFZ (OK ObFZ) 

č.  meno, priezvisko, titul funkcia PSČ a adresa bydliska čmt čtd čtz 

01. Miroslav Čaga, Bc. predseda 072 22 STR, Vihorlatská 623 0910/227206 056/6477607 057/4861275 

 

b) Disciplinárna komisia ObFZ (DK ObFZ) 

č.  meno, priezvisko, titul funkcia PSČ a adresa bydliska čmt čtd čtz 

01. Ján Šimko, Ing. predseda   072 05 Ložín 97 0902/529520 056/6495351 - 
 
6) Administratívne orgány ObFZ 

a) Komisia rozhodcov ObFZ (KR ObFZ) 

č.  meno, priezvisko, titul funkcia PSČ a adresa bydliska čmt čtd čtz 
01. Ján Špivák predseda  071 01 MI, Štefánikova 70 0905/208407 056/6421478 056/6825305 

 

b) Športovo-technická komisia ObFZ (ŠTK ObFZ) 

č.  meno, priezvisko, titul  funkcia PSČ a adresa bydliska  čmt  čtd  čtz 

01. Ladislav Popík, Mgr.  pov. zást.  071 01 MI, Ul. SNP č. 73  0907/550838 056/6432936 - 

 

c) Trénersko-metodická komisia ObFZ (TMK ObFZ) 

č.  meno, priezvisko, titul funkcia PSČ a adresa bydliska čmt čtd čtz 

01. Jozef Vaľko  predseda 072 21 Nacina Ves 112   0907/933269 - - 
 

 

 



d) Komisia mládeže ObFZ (KM ObFZ) 

č.  meno, priezvisko, titul funkcia PSČ a adresa bydliska čmt čtd čtz 

01. Slavomír Koba predseda  072 04 Trhovište 109  0905/424259 - -  

 

7) Sekretariát ObFZ 

a) Sekretár ObFZ (sekr. ObFZ) 

č.  meno, priezvisko, titul funkcia PSČ a adresa bydliska čmt čtd čtz 
01. Jaroslav Bendzák, Ing. sekretár 071 01 MI, Ul. Martina Rázusa 8 0907/902068 - 056/6423890 

02. Ján Mano zast.sekr. 072 22 Str, Ul. 1. mája 46 0918/978877 

  

b) Účtovník ObFZ 

č.  meno, priezvisko, titul funkcia PSČ a adresa zamestnania čmt čtd čtz 

01. Mária Janičová ekonóm 071 01 MI, Obchodná 2 0905/356765 - 056/6441429 
 

c) Správca web stránky ObFZ 

č.  meno, priezvisko, titul funkcia PSČ a adresa bydliska čmt čtd čtz 
01. Peter Gožo, Ing. správca 071 01 MI, Švermova 27 0905/218576 - - 

 

 

b) Zastúpenie funkcionárov ObFZ v najvyšších orgánoch SFZ a VsFZ 

č.   FZ        funkcia  meno, priezvisko, titul PSČ a adresa bydliska  čmt čtd čtz 

01. SFZ člen - - - - -  
02. VsFZ člen konf. Vladimír Čan, PaedDr. 071 01 MI, J. Hollého 81 0917/685525 - - 

 člen konf.   Jozef Horňák, Ing. 071 01 MI, Topolianská 60 0903/655433 - 056/6597200 

 člen konf. Peter Pilch, Ing. 072 22 STR, Družstevná 502 0905/530295 056/6477492 0910/905535     
 člen VV Ján Špivák  071 01 MI, Štefánikova 70 0905/208407 056/6421478 056/6825305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  VŠEOBECNÉ   USTANOVENIA 
 

 

A. RIADENIE SÚŤAŽÍ 

ObFZ Michalovce v tomto súťažnom ročníku riadi tieto súťaže vo futbale označené takto: 

 

a) Súťaže „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale“ 
a1) kategória mužov 

- Majstrovstvá ObFZ Michalovce VI. ligy mužov      - 14 družstiev 
- Majstrovstvá ObFZ Michalovce VII. ligy Východ mužov     -  9 družstiev 

- Majstrovstvá ObFZ Michalovce VII. ligy Západ mužov      - 10 družstiev 

- Majstrovstvá ObFZ Michalovce VIII. ligy mužov      - 12 družstiev 

a2) kategória dorastencov 

- Majstrovstvá ObFZ Michalovce IV. ligy dorastencov U19     - 10 družstiev 
- Majstrovstvá ObFZ Michalovce V. ligy Východ dorastencov U19     -  7 družstiev 

- Majstrovstvá ObFZ Michalovce V. ligy Západ dorastencov U19     -  7 družstiev 

a3) kategória žiakov  
a31) skupina žiakov  

- Majstrovstvá ObFZ Michalovce III. ligy žiakov U15      -   6 družstiev 

- Majstrovstvá ObFZ Michalovce IV. ligy Východ žiakov U15     -   7 družstiev 
- Majstrovstvá ObFZ Michalovce IV. ligy Západ žiakov U15     -   9 družstiev 

a32) skupina mladších žiakov 

- Majstrovstvá ObFZ Michalovce III. ligy mladších žiakov U13     -   7 družstvá 
b) Ďalšie súťaže ObFZ Michalovce 

      b1) kategória mužov 
- 17. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“       

- 13. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce v halovom futbale mužov“      
- 13. ročník stretnutia o „Superpohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“     

      Všetky tieto súťaže riadi ObFZ prostredníctvom ŠTK.  

      b2) kategória žiakov 

- 34. roč. „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce v hal. futbale žiakov“     

     Tento turnaj riadi ObFZ prostredníctvom komisie mládeže (ďalej už len KM). 

 

B. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽÍ 

Štruktúra jednotlivých súťaží ObFZ v každej sezóne závisí od počtu prihlásených družstiev FO a FK do nich. V 

jednotlivých vekových kategóriách a v jednotlivých súťažiach je v zmysle platného súťažného poriadku futbalu.  

 

a) spoločné zásady ku všetkým súťažiam „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale“ 

1. ŠTK po dohode s KR môže vo všetkých súťažiach pri nedostatku rozhodcov meniť termíny stretnutí tak, že 

niektoré stretnutia nariadi odohrať aj v inom hracom čase alebo aj v inom hracom dni. 

2. ŠTK si vyhradzuje právo vo všetkých súťažiach stanoviť aj iné termíny (iné hracie dni alebo iné termíny 

začiatkov stretnutí), ak termíny ich stretnutí sú v kolízii s termínmi: stretnutí reprezentácie mužov SR vo futbale; 

domácich stretnutí družstva mužov MFK Zemplín Michalovce vo Fortuna lige; stretnutí reprezentácie mužov SR 

na MS v ĽH; iných významných európskych alebo svetových podujatí. 

3. ŠTK si v súlade so zásadami pre zmeny termínov vyhradzuje právo vo všetkých súťažiach v odôvodnených 

prípadoch stanoviť aj iné termíny (iné hracie dni alebo iné termíny začiatkov stretnutí), a to aj v posledných 3 

kolách! 

4. V záujme regulárnosti ukončenia súť. ročníka môže ŠTK nariadiť posledné 3 kolá vo všetkých, alebo len 

v niektorých, súťažiach mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale“ odohrať v jednotnom termíne (v 

jednotnom ÚHD a v jednotnom ÚHČ). V tom prípade by v nich zrušila všetky schválené výnimky a aj čakaciu dobu 

20´, pričom všetky stretnutia týchto súťaží by sa museli začať v 1. polčase s presným začiatkom podľa ÚHČ a 

podobne aj v 2. polčase s presne stanoveným začiatkom! Výnimku z tohto môže udeliť pri splnení požadovaných 

podmienok len ŠTK, avšak len pre stretnutia súperov, ktorí nebudú priamo zainteresovaní do stretnutí rozhodujúcich 

o postupe alebo zostupe.  

5. ŠTK si vyhradzuje právo nariadiť v posledných 3 kolách jednotné termíny (jednotné ÚHD a jednotné 

ÚHČ) aj vo všetkých, alebo len v niektorých, mládežníckych súťažiach „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo 

futbale“.  

     6. Záverečné kolá všetkých stupňov  súťaží ObFZ, aj prípadné barážové alebo kvalifikačné stretnutia, musia byť za 

príslušnú sezónu odohrané záväzne najneskôr do 30.6. kalendárneho roka. 

 

b) ocenenia majstrov súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ za sezónu 2018/2019 

 

b1) ocenenie majstra v kategórii žiakov U15 

Majstrom v kategórii žiakov U15 sa stáva víťaz najvyššej súťaže ObFZ v tejto vekovej kategórii, ktorou je III. 

liga žiakov U15. Jeho ocenenie sa uskutoční po stretnutí posledného 20. kola tejto súťaže. Ten od zástupcov 



ObFZ pritom dostane vecné ceny (loptu a medaily pre 22 osôb), diplom a naviac aj „Pohár pre majstra súťaží 

ObFZ Michalovce za tento súť. ročník v kategórii žiakov U15“. Ceny sa zabezpečujú z prostriedkov ObFZ 

Michalovce.           

b2) ocenenie majstra v kategórii mladších žiakov U13 

Majstrom v kategórii mladších žiakov U13 sa stáva víťaz najvyššej súťaže ObFZ v tejto vekovej kategórii, 

ktorou je III. liga mladších žiakov U13. Jeho ocenenie sa uskutoční po stretnutí posledného 14. kola tejto súťaže. 

Ten od zástupcov ObFZ pritom dostane vecné ceny (loptu a medaily pre 22 osôb), diplom a naviac aj „Pohár pre 

majstra súťaží ObFZ Michalovce za tento súť. ročník v kategórii mladších žiakov U13“. Ceny sa zabezpečujú z 

prostriedkov ObFZ Michalovce. 

b3) ocenenie majstra v kategórii dorastencov U19 

Majstrom v kategórii dorastencov U19 sa stáva víťaz najvyššej súťaže ObFZ v tejto vekovej kategórii, ktorou 

je IV. liga dorastencov U19. Jeho ocenenie sa uskutoční po stretnutí posledného 18. kola. Ten od zástupcov 

ObFZ pritom dostane vecné ceny (loptu a medaily pre 22 osôb), diplom a naviac aj „Pohár pre majstra súťaží 

ObFZ Michalovce za tento súť. ročník v kategórii dorastencov U19“. Ceny sa zabezpečujú z prostriedkov ObFZ 

Michalovce.  

b4) ocenenie majstra v kategórii mužov 

Majstrom v kategórii mužov sa stáva víťaz najvyššej súťaže ObFZ v tejto vekovej kategórii, ktorou je VI. liga 

mužov. Jeho ocenenie sa uskutoční po stretnutí posledného 26. kola. Ten od zástupcov ObFZ pritom dostane 

vecné ceny (loptu a medaily pre 22 osôb), diplom a naviac aj „Pohár pre majstra súťaží ObFZ Michalovce za 

tento súť. ročník v kategórii mužov“. Ceny sa zabezpečujú z prostriedkov ObFZ Michalovce. 

 

c) príprava súťaží ObFZ Michalovce 2019/2020 

 Informácie o príprave súťaží ObFZ Michalovce 2019/2020 budú zverejňované v priebehu mesiaca jún 2019 v ÚS 

ObFZ a následne na webovej  

stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu vľavo. 

 

 

C. HRACIE SYSTÉMY, TERMÍNY STRETNUTÍ, ÚRADNÉ HRACIE DNI, ÚRADNÉ HRACIE ČASY, 

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY  

Hracie systémy jednotlivých súťaží v jednotlivých vekových kategóriách, termíny stretnutí jednotlivých kôl 

všetkých súťaží, úradné hracie dni (ÚHD), úradné hracie časy (ÚHČ), sú v zmysle platného súťažného poriadku 

futbalu a spolu so schválenými výnimkami sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozpisu. Sú v ňom uvedené pri 

vyžrebovaní jednotlivých súťaží. Sú záväzné pre všetky družstvá FO a FK štartujúce v tomto súťažnom ročníku 

v súťažiach ObFZ, ďalej pre všetkých rozhodcov a delegátov pôsobiacich v týchto súťažiach, pre všetkých 

členov jednotlivých orgánov ObFZ a pre funkcionárov všetkých FO a FK územne patriacich pod ObFZ. 

a) Hracie systémy:  
V každej súťaži závisia od počtu prihlásených družstiev do nej. Pri počte 7 a viac prihlásených družstiev sa 

hrá väčšinou dvojkolovým systémom, pri počte 4-6 prihlásených družstiev sa hrá troj a viackolovým systémom. 

b) Termíny stretnutí:  
V každej súťaži sú nimi jednotlivé dni v týždni (pracovné i voľné),  v jesennej časti počas mesiacov august až 

október, v jarnej časti počas mesiacov marec až jún. 

c) Úradné hracie dni:  
V jednotlivých vekových kategóriách sú stanovené väčšinou po dohode s FO-FK a sú nimi zásadne tieto dni: 

v súťažiach mužov - nedeľa; v súťažiach dorastencov U19 - sobota; v súťažiach žiakov U15 - piatok; v súťažiach 

mladších žiakov U13 - streda. Môžu nimi byť aj iné dni na základe rozhodnutia ŠTK, alebo na základe dohody 

súperov schválenej ŠTK. 

d) Úradné hracie časy:  
V jednotlivých súťažiach sú stanovené takto: v súťažiach mužov - v ÚHČ podľa SPF; v súťažiach 

dorastencov U19 - v ÚHČ stretnutí súťaží mužov; v súťažiach žiakov U15 - o 16:00 h; v súťažiach  mladších 

žiakov U13 - o 15:00 h. Môžu nimi byť aj iné časy na základe rozhodnutia ŠTK, alebo na základe dohody 

súperov schválenej ŠTK. 

e) Schválené výnimky:  
Výnimky ohľadom ihrísk, úradných hracích dní a úradných hracích časov, ktoré klub požadoval pri každom 

svojom kolektíve, mal možnosť uviesť v prihláške družstva do súťaže podanej v ISSF. ŠTK tieto výnimky 

prerokovala a rozhodla o ich schválení alebo neschválení. Schválené výnimky platia len na domáce stretnutia 

príslušného družstva FO-FK. Ak sa v niektorom kole stretnú 2 družstvá FO-FK, ktoré majú schválenú výnimku, 

potom táto platí podľa domáceho družstva FO-FK.  

 

 

 



D. ŠTADIÓNY, MIESTA STRETNUTÍ A HRACIE PLOCHY 

V súťažiach ObFZ pre ne platia tieto zásady: 

a) Štadióny: 

1. Zabezpečenie štadióna pre účasť družstiev klubu v súťažiach: Každý FO -FK je povinný pre svoje družstvá 

prihlásené do súťaží ObFZ mať na domáce stretnutia zabezpečený štadión na území okresov Michalovce 

a Sobrance (aj ihrisko na dedine je v princípe štadión). 

b) Miesta stretnutí: 

V každej dlhodobej súťaži ObFZ sú nimi štadióny družstiev FO-FK územne patriacich pod ObFZ 

Michalovce, uvedených vo vyžrebovaní týchto súťaží pri každom stretnutí na prvom mieste. Tieto musia byť 

schválené ŠTK ObFZ, alebo ŠTK VsFZ, alebo ŠTK SFZ. 

c) Hracie plochy: 

1. Všetky stretnutia súťaží ObFZ sa musia odohrať zásadne na trávnatých hracích plochách. Ak má FO-FK 

ako organizátor stretnutia k dispozícii viac ako jednu trávnatú hraciu plochu, o výbere hracej plochy na stretnutie 

je oprávnený rozhodnúť sám. Ak vplyvom poveternostných podmienok je hlavná hracia plocha rozmoknutá a 

odohranie stretnutia na nej by mohlo spôsobiť škody, stretnutie možno odohrať so súhlasom rozhodcu i na 

pomocnom trávnatom ihrisku, pokiaľ toto bude vopred schválené ŠTK. 

2. V prípade očakávanej nespôsobilosti vlastnej hracej plochy je domáce družstvo FO-FK povinné na 

stretnutie vopred zabezpečovať aj náhradnú hraciu plochu (miesto a termín stretnutia). Pritom je nutné vyčkať až 

do dňa stretnutia, či sa stav vlastnej hracej plochy nezlepší. V deň stretnutia je domáce družstvo FO-FK povinné 

nespôsobilosť hracej plochy podľa jej stavu o 11:00 h oznámiť do 12:00 h telefonicky predsedovi ŠTK a ďalej 

postupovať podľa jeho pokynov, pričom je povinné nahlásiť mu náhradnú hraciu plochu (miesto a termín 

stretnutia). 

3. O stave hracej plochy a jej spôsobilosti rozhoduje s konečnou platnosťou rozhodca stretnutia. 

4. ŠTK povoľuje odohranie súťažných stretnutí všetkých vekových kategórií v jesennej časti od 1.11. a v 

jarnej časti do 15.4. aj na vedľajších trávnatých a škvarových ihriskách, pokiaľ tieto boli schválené ŠTK. 

5. V prípade, že FO-FK má k dispozícii aj ihrisko s umelým trávnatým povrchom, ŠTK povoľuje hrať 

majstrovské stretnutia celoročne aj na ňom, s výnimkou mesiacov máj až september (mimo uvedených termínov 

v súťažiach mužov len so súhlasom súpera, resp. z dôvodu nespôsobilosti schválenej hracej plochy na základe 

rozhodnutia rozhodcu). Hráči družstiev sú povinní pri majstrovských stretnutiach na umelých trávnatých hracích 

plochách hrať v športovej obuvi určenej pre ne (nemôže sa na nich hrať v obuvi s kolíkovými štupľami). 

6. Odporučená minimálna vzdialenosť hracej plochy (postranných a bránkových čiar) od najbližšej pevnej 

prekážky (zábradlia) je 2 m. 

7. V prípade požiadavky o zmenu miesta stretnutia z dôvodov rekonštrukcie hracej plochy je potrebné túto 

skutočnosť oznámiť v dostatočnom časovom predstihu podaním na ŠTK ObFZ cez elektronickú podateľňu v 

ISSF a v nej aj oznámiť miesto domácich stretnutí príslušného družstva FO - FK. 

 

E. POVINNOSTI ORGANIZÁTORA STRETNUTIA A USPORIADATEĽSKEJ SLUŽBY 

Povinnosti organizátora stretnutia sú upravené v Zákone 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových 

podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnými ustanoveniami v platnom SPF, čl. 55-61. 

Povinnosti hosťujúceho družstva sú vymedzené v platnom SPF, čl. 62. V súťažiach ObFZ sú tieto doplnené 

takto:  

Povinnosti organizátora stretnutia: 

Domáci futbalový oddiel - futbalový klub, ako organizátor stretnutia, je povinný: 

a) zabezpečiť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov a funkcionárov FO a FK (za funkcionárov FO a FK sa 

považujú: predseda, tajomník, ekonóm a prípadní ďalší členovia výboru; na stretnutiach sú nimi členovia 

usporiadateľskej služby a osoby, ktoré majú právo sedieť na lavičke náhradníkov: tréner alebo asistent trénera, 

vedúci družstva, masér, lekár alebo zdravotník), rozhodcov a delegátov v šatniach (peniaze a iné cennosti sú 

povinní vyššie uvedení odovzdať do úschovy hlavnému usporiadateľovi) 

b) zabezpečiť bezpečnosť dopravného prostriedku družstva hostí (zvyčajne autobusu, prípadne ich osobných 

áut), k čomu vymedzí pred štadiónom strážený priestor na parkovanie v zmysle SPF 

c) zabezpečiť priestor na parkovanie pre dopravné prostriedky delegovaných osôb a rozhodcov v areáli ihriska 

a v tomto priestore plne zodpovedá za prípadné škody spôsobené na týchto dopravných prostriedkoch v zmysle 

SPF 

d) zabezpečiť pre členov usporiadateľskej služby pri futbalovom stretnutí reflexné vesty alebo farebné 

rozlišovačky na zvýraznenie ich označenia, pričom hosťujúcemu družstvu FO-FK je pred stretnutím povinný bez 

vyzvania v stretnutiach mužov ich poskytnúť minimálne 4 a v stretnutiach mládeže minimálne 2; hlavný 

usporiadateľ ju musí mať výrazne odlišnej farby, pričom sám musí byť k dispozícii R a D pred, počas i po 

stretnutí 



e) zabezpečiť usporiadateľskú službu len z osôb starších ako 18 rokov, ktorú majú tvoriť: hlavný usporiadateľ, 

zástupca hlavného usporiadateľa a ďalší (ostatní usporiadatelia, pokladníci, zdravotná služba, hlásateľ, a pod.); 

hlavný usporiadateľ a zástupca hlavného usporiadateľa musia byť zástupcami FO-FK, ako organizátor stretnutia 

f) mať okrem hlavného usporiadateľa a zástupcu hlavného usporiadateľa: v stretnutiach mužov minimálne 3 

ďalších členov usporiadateľskej služby, v stretnutiach mládeže minimálne 1 ďalšieho člena usporiadateľskej 

služby 

g) meno a priezvisko hlavného usporiadateľa stretnutia s dátumom jeho narodenia uviesť ešte pred stretnutím 

do zápisu o stretnutí a podobne aj mená a priezviská funkcionárov oboch družstiev (vedúci družstva, tréner, 

asistent trénera, lekár alebo zdravotník - všetkých aj s dátumami narodenia) 

h) mať ku každému stretnutiu v prípade nefunkčnosti internetu pripravené aj papierové tlačivo zápisu o 

stretnutí ObFZ (ak nie je k dispozícii kopírka, tak aj s 2 kópiami); v takomto prípade ho prvé vždy vypisuje 

domáce družstvo a hosťujúcemu družstvu ho má už vyplnené odovzdať najneskôr 30 minút pred stretnutím; 

funkcionári oboch družstiev FO-FK sú povinní pri každom stretnutí rozhodcovi stretnutia najmenej 15 minút 

pred začiatkom stretnutia odovzdať: zápis o stretnutí; RP hráčov; prípadné povolenia o štarte hráča vo vyššej 

vekovej kategórii; kapitáni a vedúci družstiev sú povinní na vyzvanie R dostaviť sa pred stretnutím do kabíny R 

i) ku všetkým stretnutiam súťaží ObFZ zabezpečiť najmenej 2 lopty 

j) ku všetkým stretnutiam súťaží ObFZ zabezpečiť mechanické tabule na striedanie hráčov 

k) bez vyzvania poskytnúť v polčasovej prestávke občerstvenie pre R, D, hráčov hostí (voda, minerálka, a 

pod.) 

l) pri predaji občerstvenia v areáli ihriska počas súťažných stretnutí zabezpečiť jeho predaj iba v papierových 

pohároch a tanieroch, alebo v pohároch a tanieroch z pružnej umelej hmoty; používanie akýchkoľvek sklenených 

predmetov je zakázané; nemôžu sa predávať nápoje v akýchkoľvek uzatvárateľných obaloch; v prípade, že divák 

na štadión už prichádza s plastovou fľašou alebo nápojom v akomkoľvek uzatvárateľnom obale, je usporiadateľ 

povinný mu ich pri vstupe odobrať; z alkoholických nápojov je povolený len predaj piva bez obmedzenia stupňa  

m) vo všetkých súťažiach umožniť obom družstvám FO-FK vykonanie filmového záznamu alebo 

videozáznamu z celého stretnutia; porušenie tohto ustanovenia bude riešené disciplinárne. 

n) Rozhodnutie o povinnom zabezpečovaní videozáznamu v stretnutiach VI. ligy mužov a VII. líg 

mužov: 

Družstvá FO a FK VI. ligy mužov a VII. líg mužov sú povinné zabezpečovať z každého domáceho stretnutia 

videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu pre KR v prípade námietok voči jeho výkonu, pre 

riešenie prípadných podaných námietok na ŠTK, alebo pre potreby DK pre riešenie prípadných neprístojnosti v 

stretnutiach.  

A: Povinnosti FO-FK pre zabezpečenie natáčania videozáznamu zo stretnutia: 

1. na svojom ihrisku vedľa HP zabezpečiť vyvýšené optimálne miesto na úrovni stredovej čiary HP, z ktorého 

musí byť videozáznam vyhotovený tak, aby bolo vidieť celú hraciu plochu (aj postrannú čiaru pod videokamerou)  

2. videozáznam 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., pohon kamery musí byť zabezpečený náhradným elektrickým zdrojom (batériami), 

pričom videozáznam musí byť vyhotovený v požadovanej kvalite   

3. videozáznam pre orgány ObFZ nesmie byť zostrihaný a prerušovaný, a to od príchodu R na hraciu plochu a 

začiatku stretnutia do skončenia 1. polčasu a až do odchodu aktérov stretnutia z HP a členov realizačných tímov 

do šatní, a od príchodu R na hraciu plochu a začiatku 2. polčasu stretnutia do skončenia stretnutia a až do 

odchodu aktérov stretnutia z HP a členov realizačných tímov do šatní; musí byť vybavený trvalým údajom 

priebehu času 

4. videozáznam sa v neprerušenej hre musí natáčať tam, kde sa nachádza lopta 

5. pri masovej konfrontácii hráčov v prerušenej hre musí videozáznam obsahovať túto situáciu 

6. videozáznam musí byť spracovaný vo formáte DVD, alebo na CD nosiči, alebo na USB kľúči. 

B: Povinnosti FO-FK pri činnosti s videozáznamami zo stretnutí: 

1. nezabezpečenie natáčania videozáznamu z niektorého domáceho stretnutia sa rieši stanovenou poriadkovou 

pokutou 

2. videozáznam je FO-FK povinný archivovať po dobu 3 týždňov po odohraní stretnutia pre prípadné potreby 

orgánov ObFZ pod podmienkou poriadkovej pokuty; pokuta platí aj pre prípadné nedoručenie videa na základe 

protestu súpera 

3. videozáznam je domáci FO-FK povinný doručiť na ObFZ okamžite pri podaní námietok k stretnutiu, alebo 

na základe výzvy orgánov ObFZ (KR, ŠTK, DK) 

4. príslušné komisie ObFZ si vyhradzujú právo vyžiadať videozáznam aj v prípade, ak nebola zo žiadnej 

strany vznesená požiadavka na vzhliadnutie videozáznamu; v takomto prípade je klub povinný videozáznam 

doručiť na ObFZ do termínu stanoveného týmito komisiami 

5. v posledných 3 kolách týchto súťaží sú všetky domáce družstvá FO-FK povinné doručiť videozáznam na 

ObFZ do najbližšej stredy pre prípad operatívneho riešenia námietok 



6. námietky pre vzhliadnutie videozáznamu na výkon R je potrebné podať v ISSF, cez „Detail zápisu 

o stretnutí“, podaním na KR, do 48 h po stretnutí (poplatok za námietky bude zaevidovaný do zbernej faktúry; v 

prípade vyhovenia námietkam sa vráti na účet FO-FK), ktoré  v ISSF dostane aj klubový ISSF manažér súpera, 

pričom tieto musia obsahovať: 

 a) názov a adresu FO-FK, ktorý ich podáva 

 b) mená, priezviská, adresy bydliska a funkcie 2 zástupcov FO-FK, ktorí sa stretnutia zúčastnili, oprávnených 

FO-FK zastupovať pri ich riešení, ako aj ich funkcie v stretnutí 

 c) označenie stretnutia, ktoré je predmetom námietok 

 d) popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým sa podávajú námietky, s vyznačením času 

(minutáže) 

 e) predloženie, resp. požiadanie o predloženie (v prípade hosťujúceho klubu, ktorý si sám videozáznam 

nevyhotovoval) príslušnej videodokumentácie v súlade s týmto bodom; ak domáci klub dostane informáciu o 

podaní námietok na výkon R súperom, je povinný obratom doručiť videozáznam zo stretnutia na ObFZ 

  f) požiadavku o prípadnú osobnú účasť pri sledovaní videozáznamu funkcionármi FO-FK (žiadosti sa 

vyhovie až po internom vyriešení a vynesení rozhodnutia o námietkach). 

7. nedodanie videozáznamu z požadovaného stretnutia na ObFZ, alebo dodanie nekompletného videozáznamu 

z požadovaného stretnutia, sa rieši stanovenými poriadkovými pokutami. 

8. FO-FK majú možnosť do 24 hod. po ukončení stretnutia dobrovoľne vkladať na úložisko SFZ na 

archiváciu neprerušovaný a nestrihaný videozáznam s trvalým údajom plynúceho času. Návod vkladania 

videozáznamu na úložisko SFZ je na stránke http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladania-videozaznamu-

stretnutia-na-futbalnet. 
 

F. USTANOVENIA HOSPODÁRSKE 

 

Každé družstvo FO a FK štartuje v súťažiach ObFZ Michalovce na vlastné náklady a na náklady svojho FO - 

FK, riadi sa platnými hospodárskymi smernicami, stanovenými zásadami hospodárenia, stanovenými poplatkami 

a poriadkovými pokutami. 

 

1. ÚHRADY PLATIEB MESAČNÝMI ZBERNÝMI FAKTÚRAMI 

a) VŠEOBECNÁ FAKTÚRA: To je faktúra, ktorá sa označuje ako MESAČNÁ ZBERNÁ FAKTÚRA. Túto 

je nutné uhradiť v stanovej lehote splatnosti. Táto faktúra sa započítava pri vyhodnocovaní stavu klubu 

„NEPLATIČ“. Stavy týchto faktúr sa aktualizujú denne a platby spracováva Ekonomické oddelenie SFZ. Na 

mesačnú zbernú faktúru klubu nahrávajú poplatky a pokuty mnohokrát viaceré futbalové zväzy, viď Detail 

faktúry v ISSF (nie vytlačenej v PDF alebo na papieri), pri každej položke je povinne zväz a komisia daného 

zväzu, ktorá tú položku do ISSF nahrala. 

Mesačnú zbernú faktúru síce generuje a vystavuje SFZ, ale za položky na faktúre si zodpovedá jedine ten, kto 

tú položku do ISSF nahral, čiže komisia toho zväzu, ktorá položku na faktúru vytvorila, lebo tá je za ňu plne 

zodpovedná.  

b) Informácie o mesačnej zbernej faktúre: Na základe rozhodnutia VV SFZ z 1.7.2014 je zavedenie 

mesačnej zbernej fakturácie vo všetkých FZ od 1.7.2014 na základné poplatky a pokuty povinné. Mesačná 

zberná faktúra je v ISSF generovaná vždy v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca, nasledujúcom po 

fakturačnom období, za ktoré sa mesačná zberná faktúra vystavuje.  Každý klubový ISSF manažér je povinný 

ju v ISSF sledovať v prvých 3 dňoch každého mesiaca a zabezpečiť importovanie platby zo ZF na účet SFZ do 

termínu v nej uvedeného (je potrebné ju uhrádzať aspoň 3 dni pred týmto termínom). Splatnosť faktúry je 10 dní, 

okrem prípadov, že deň splatnosti vychádza na piatok alebo deň pracovného pokoja. V tomto prípade sa 

splatnosť predlžuje do prvého pracovného dňa nasledujúceho po piatku alebo po dni pracovného pokoja 

(spravidla nasledujúci pondelok). Variabilný symbol úhrady faktúry je číslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto 

údaju, resp. nesprávneho uvedenia tohto údaju, alebo v prípade, že platiteľ týmto požadovaným spôsobom platbu 

neuskutoční, platba nebude akceptovaná a bude považovaná za neuhradenú. Voči platiteľovi sa v takomto 

prípade bude ďalej pokračovať v zmysle platného DP. 

c) Možnosti úhrady mesačnej zbernej faktúry: Mesačnú zbernú faktúry je možné uhradiť týmito spôsobmi: 

- bankovým prevodom z účtu na bankový účet SFZ uvedený na faktúre (aj internet bankingom); ak má 

futbalový klub účet v Slovenskej sporiteľni, je to okamžite 

- priamym vkladom na bankový účet SFZ uvedený na faktúre v Slovenskej sporiteľni; úhradu takto sa 

odporúča realizovať aspoň 24 hodín vopred, lebo vo výpise z centrálneho účtu sa úhrada objaví až na 

druhý deň; úhradu na účet v inej banke sa odporúča realizovať aspoň 48 hodín vopred, lebo vo výpise z 

iných bánk sa úhrada objaví väčšinou do 2 pracovných dní. 

d) Úhrada mesačnej zbernej faktúry: Všeobecná mesačná (zberná) faktúra sa považuje za uhradenú vtedy, 

keď je platba na centrálnom účte SFZ so správnym variabilným symbolom (platba musí byť vo výpise z banky). 

Doklad o jej úhrade nie je potrebné na SFZ zasielať (pokiaľ k tomu nevyzve Ekonomické oddelenie SFZ), 

http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladania-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet
http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladania-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet


pretože stav faktúry (či je v stave Uhradená) je možné skontrolovať 24 h denne priamo v ISSF. Denne, v 

dopoludňajších hodinách, sa aktualizujú informácie z banky a ihneď sa prenášajú do ISSF. Ak FK po 12:00 h 

skontroluje stav Faktúry, vie na čom je v daný deň (či platba už prešla, alebo nie). Faktúry je možné nájsť po 

prihlásení do http://issf.futbalnet.sk v hlavnom menu Faktúry a Typ faktúry (druhý stĺpec) pre mesačnú zbernú 

fakturáciu je VŠEOBECNÁ FAKTÚRA (nie Faktúra za ISSF karty). Či je už faktúra uhradená (predposledný 

stĺpec STAV) sa zisti práve na tomto mieste; pokiaľ je STAV “Exportovaná”, znamená to, že NIE JE 

UHRADENÁ a platba ešte neprišla na účet SFZ. Za uhradenie mesačnej zbernej faktúry riadne a včas, sa 

považuje jej uhradenie v termíne splatnosti (pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím termínu splatnosti) v 

celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry bankovým prevodom alebo 

vkladom na bankový účet.. Ekonomický úsek SFZ synchronizuje informácie o uhradených faktúrach do ISSF 

každý pracovný deň na základe bankového výpisu z predchádzajúceho dňa (platí to aj pri priamom vklade na 

účet SFZ). Preto je vo vlastnom záujme FK, aby uhrádzal faktúry výlučne bankovým prevodom alebo vkladom 

na účet SFZ so správne uvedeným variabilným symbolom, ktorým je číslo faktúry. SFZ je oprávnený vrátiť 

neidentifikovateľné platby späť na účet príkazcu. 

e) Neuhradenie mesačnej zbernej faktúry: Ak klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru v lehote 

splatnosti, považuje sa to za nedodržanie súťažných kritérií, v zmysle Stanov SFZ, čl. 16, ods. 4. Automatickým 

športovo-technickým dôsledkom toho je zastavenie súťažnej činnosti A-družstva mužov príslušného FO - FK, a 

pozastavenie matričnej činnosti príslušnému FO - FK, s účinkom odo dňa nasledujúceho po poslednom dni 

splatnosti mesačnej zbernej faktúry, až do doby pripísania dlžnej sumy na centrálny účet uvedený na faktúre. 

Okrem športovo technických dôsledkov za nedodržanie splatnosti všeobecnej faktúry, je SFZ oprávnený 

fakturovať klubu poplatok za oneskorenie úhrady všeobecnej faktúry v nasledujúcom mesiaci.  

f) Informácie o neuhradených mesačných zberných faktúrach: Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej 

súťaže sú informované o neuhradených faktúrach a dôsledkoch ich neuhradenia e-mailovou notifikáciou a 

prostredníctvom oznamov v ISSF, v ktorých 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 ekonomickému úseku SFZ dokladom z banky alebo bankovým výpisom.  

g) Reklamácie nesprávnych položiek na mesačnej zbernej faktúre: Ak je už položka na faktúre, nedá sa 

stornovať, ale iba reklamovať. Položky je možné priebežne sledovať v ISSF; akonáhle zväz a jeho komisia nahrá 

na klub nejaký poplatok, vidieť ho ihneď a kým sa položka ešte nespracuje na faktúru, je možné ju zmazať alebo 

opraviť. Ak si klub bude priebežne sledovať položky faktúr v ISSF, vyhne sa omylom na faktúrach, lebo 

reklamáciu stihne podať ešte pred generovaním faktúry a zväz a jeho komisia to ešte opravia. Reklamácia 

nesprávnych položiek na faktúre je štandardná reklamácia. Reklamácie sa podávajú na príslušnom zväze (SFZ, 

RFZ, ObFZ), ktorého orgán (komisia) danú položku na faktúru zadal. Ak reklamácia úhrady v plnej výške a v 

termíne splatnosti bola uznaná, účinok športovo-technických dôsledkov sa ruší ku dňu, kedy bola úhrada 

mesačnej zbernej faktúry pripísaná na účet SFZ. Uznané reklamácie budú zohľadnené v nasledujúcej mesačnej 

zbernej faktúre. Položka sa nahráva v rovnakej hodnote len mínusom presne na to uznesenie alebo žiadosť, kde 

bola urobená chyba, pričom ten, kto chybu vytvoril, nahrá opäť aj správne údaje. Tieto opravené položky sa však 

premietnu až v nasledujúcej mesačnej zbernej faktúre. 

h) Poplatok za správu, prevádzku a služby ISSF: Všetkým aktívnym futbalovým oddielom - futbalovým 

klubom, a futbalovým zväzom, bude do mesačnej zbernej faktúry generovaný poplatok za správu, prevádzku a 

služby ISSF podľa platného cenníka. 

i) Podielové faktúry za poplatky a pokuty v mesačných zberných faktúrach: Tie majú FZ zasielať so 

splatnosťou vystavenej faktúry na 5 dní od dátumu vystavenia (3 dni je fyzická splatnosť a max. 2 dni sú na 

doručenie). Faktúry sa môžu zasielať aj oscanované e-mailom, alebo v pdf verziách (pečiatka a podpis nie sú 

povinné fakturačné údaje), pričom prílohy (rozpisy uhradených položiek) posielať netreba.  

 

2. POPLATKY A PORIADKOVÉ POKUTY A TERMÍNY ICH SPLATNOSTI 

a) Poplatky a poriadkové pokuty: Jednotlivé orgány ObFZ majú stanovené vlastné poplatky a poriadkové 

pokuty za previnenia kolektívov FO a FK (a ich členov: napr. hráčov, funkcionárov, trénerov, vedúcich družstiev, 

a pod.) i jednotlivcov (R a D).  

b) Poplatky a poriadkové pokuty pre FO a FK a ich členov: Budú súčasťou zberných faktúr SFZ, ktoré sú 

jednotlivé FO a FK povinné uhradiť do termínu v nich uvedenom.  

c) Poplatky rozhodcov a delegátov: Všetky poplatky R a D je každý R a D povinný uhradiť poštovým 

peňažným poukazom ObFZ vždy do stanoveného termínu a doklad o tom predložiť príslušnému orgánu ObFZ 

hneď po úhrade. 

d) Poriadkové pokuty udelené rozhodcom a delegátom: Pri udelení poriadkovej pokuty rozhodcom a 

delegátom sú títo povinní túto uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ do stanoveného termínu a doklad o 

tom predložiť príslušnému orgánu ObFZ hneď po úhrade.  

 

 



3. STANOVENÉ POPLATKY A PORIADKOVÉ POKUTY 

 

a) poplatky a poriadkové pokuty všeobecne platné pre každý orgán ObFZ Michalovce: 

 

a1) všeobecne platné poplatky: 

01. poplatok za žiadosť: (je uvedený pri príslušnom druhu žiadosti) - všeobecná žiadosť 7 
02. poplatok za sťažnosť: (nie na výkon R, ten je pri KR)  7 

03. poplatky za odvolania v súťažiach ObFZ Michalovce: - muži 50 

  - mládež 30 
04. poplatok za žiadosť o preskúmanie rozhodnutí najvyšších odvolacích orgánov ObFZ, RFZ, SFZ: 

 v záležitostiach športovo-technických, disciplinárnych, prestupových. a iných  

 (adresuje sa na „Komora pre riešenie sporov  SFZ“, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava):  
 poplatok za konanie pred KpRS: a) pri peň. plnení 3% z hodnoty sporu  min. 50, najviac 2000 

  b) ak nie je možné predmet konania oceniť peniazmi 50 

 Poplatky sú podrobne uvedené v článku 37 „Poriadku komory SFZ pre riešenie sporov“ (účinný od 12.12.2017) 

 

a2) všeobecne platné poriadkové pokuty: 

01. nedostavenie sa na zasadnutie bez predvolania pri nedohraní stretnutia: - za 1 osobu 7 

02. nedostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: - za 1 osobu 4 

03. nearchivovanie videozáznamu zo stretnutia po dobu 3 týždňov:  100 
04. nedoručenie videozáznamu zo stretnutia pri vyžiadaní:  100 

05. oneskorené doručenie videozáznamu zo stretnutia:  20 

06. nedostatky natáčania videozáznamu zo stretnutia:  10 
 

b) poplatky a poriadkové pokuty sekretariátu ObFZ k papierovým zápisom pri nedostavení sa R: 

01. neskoré doručenie papierového zápisu po najbližších zasadnutiach komisií po stretnutí:  2 

02. neskoré doručenie papierového zápisu po druhých zasadnutiach komisií po stretnutí:  4 

03. neskoré doručenie papierového zápisu po tretích a ďalších zasadnutiach komisií po stretnutí: 7 
04. nedoručenie papierového zápisu a jeho strata:  10 

05. zlé tlačivo papierového zápisu o stretnutí:  4 

 

c) poplatky a poriadkové pokuty ŠTK: 

 

c1) súťažný vklad v súťažiach „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“:  

pre každý FO a FK, ktorý prihlasuje niektoré svoje družstvo do týchto súťaží, pozostáva z týchto čiastok: 

 - z príslušného nenávratného štartovného za každé družstvo klubu v súťaži:  

                                  a) VI.liga mužov: 170,- €; b) VII.ligy mužov:  120,- €;  c) VIII.ligy mužov:  80,- € 

                                  d) dorastencov:      50,- €; e) žiakov:                 30,- €;  f) mladších žiakov:   30,- €  
(klubom bolo dané do mesačných zberných faktúr za 06/2018; použité bude na riadiacu činnosť ObFZ)  

 - zo stanovenej finančnej zábezpeky za každé nové družstvo mužov v najnižšej súťaži:                                      170,- €  

(klubom bolo dané do mesačných zberných faktúr za 06/2018; je návratná)  

 c1-1) súťažný vklad v súťažiach „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2019/2020: 

 v prípade, ak budú mať FO-FK zaradené v pravidelných dlhodobých  majstrovských súťažiach VI. a VII. ligy minimálne 2 mládežnícke 

družstvá a v VIII. lige minimálne 1 mládežnícke družstvo: 
                                 a) VI.liga mužov: 150,- €; b) VII.ligy mužov:  90,- €;  c) VIII.ligy mužov:  50,- € 

 
 

c2) poriadkové pokuty za nedoručenie prihlášky družstva do súťaže „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ do stanoveného termínu:  

 - u družstiev mužov - doplatok 25% zo štartovného: VI.L m/42,50 VII.L m/30 VIII.L m/20 

 - u družstiev dorastencov - doplatok 25% zo štartovného:   12,50 
 - u družstiev žiakov - doplatok 25% zo štartovného:   7,50 

 

c3) súťažný vklad do súťaže „Turnaj ObFZ Michalovce v halovom futbale mužov“: - družstvá súťaží ObFZ 40 
  - družstvá súťaží VsFZ 70 

  - iné družstvá 100 

 

c4) poplatky za podanie námietok v súťažných stretnutiach v rámci ObFZ Michalovce:  10 

 

c5) ostatné poplatky a pokuty ŠTK:                                                                       VI.L m  VII.L m   VIII.L m  dor.  žiaci  

01. nenahlásenie mládežníckeho družstva do súťaže                                                  700        700   

02. odhlásenie alebo vylúčenie mládežníckeho. družstva zo súťaže:                             x            x               x              1000  500  
03. vylúčenie alebo odhlásenie družstva mužov zo súťaže:                                              1000       1000        1000        x       x  

04. žiadosť o výmenu miesta, zmenu miesta, zmenu termínu (ÚHČ, ÚHD):  muži dor. žiaci  

 - pri doručení žiadosti na ŠTK do 21 dní pred stretnutím a skôr  0 0 0  
 - pri doručení žiadosti na ŠTK do 10 dní pred stretnutím  10 5 5  

 - pri doručení žiadosti na ŠTK do 3 dní pred stretnutím  17 10 10  

 - pri doručení žiadosti na ŠTK v kratšom termíne  25 15 15  
05. Vybavenie „Povolenia štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii“ a pod.  urýchlene po zasadnutiach ŠTK:                         

      - v dňoch po zasadnutí ŠTK v tom istom týždni                2      2          x    

- vo voľných dňoch a sviatkoch po zasadnutí ŠTK v tom istom týždni               5        5          x 
06. žiadosť o vybavenie kópie „Povolenia štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii“; a pod.                       7        7         x  

07. Ak klub nemôže RP hráča doručiť na ŠTK do 48 h po stretnutí pre jeho stratu, zničenie alebo odcudzenie, je povinný do tohto termínu na 

ŠTK doručiť doklad potvrdzujúci túto skutočnosť (a aj kópiu „Žiadosti o vydanie nového RP hráča“ schválenú matrikárom FZ). 



08. Ak RP hráča, alebo oznámenie o jeho nedodaní z výroby, alebo oznámenie o jeho strate, zničení alebo odcudzení (aj s dokladom 
potvrdzujúcim túto skutočnosť a kópiou „Žiadosti o vydanie nového RP hráča“) nebudú na ŠTK doručené do stanoveného termínu           5 

09. Klub je povinný RP hráča doručiť na ŠTK hneď po jeho dodaní z výroby, aj s kópiou dokladu o jeho doručení (stačí ich doručiť 

oskenované e-mailom na ObFZ). Ak ich do stanoveného termínu nedoručí, ŠTK to dá do pozornosti DK s návrhom udelenia PP               5 
Ak ich nedoručí ani napriek ďalšiemu upozorneniu, DK udelí ďalšiu PP, pričom klub je povinný RP doručiť na ObFZ obratom pod 

podmienkou nepodmienečného zastavenia činnosti hráčovi. a postupuje v zmysle SPF, čl. 43 a 52, t.j. hodnotí štart hráča v stretnutí ako 

neoprávnený s vynesením hracích dôsledkov. 

 

c5) poriadkové pokuty ŠTK pre kategórie:  muži dor. žiaci 

01. falšovanie RP:  17 14 10 

 

c6) poriadkové pokuty pre súťaže:                                                                        VI.L m  VII.L m  VIII.L m  dor. žiaci  

01. nedohranie stretnutia pre neskorý nástup na stretnutie:                                       34          24            17             9            5  

02. nedohranie stretnutia pre pokles počtu hráčov, ak družstvo nastúpi na stretnutie s 11 hráčmi: 

                                                                                                                                   34          24            17             9  5  
03. nedohranie stretnutia pre pokles počtu hráčov pod 7, ak družstvo nastúpi na stretnutie s menej ako 11 hráčmi:  

                                                                                                                                   50  50  50 50 50 

04. nedohranie stretnutia pre svojvoľné opustenie HP: 34 24  17 9 5 
05. nenastúpenie na stretnutie: 200 200  200 150      100  

06. nenastúpenie na stretnutie v posledných 3 kolách: 400 400  400 300 200 

07. NŠH bez „Povolenia štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii“: 17 17  17 10 x 
08. NŠH na cudzí RP: 200 200  200 100 100 

09. NŠH vekovo mladšieho alebo staršieho na svoj RP: 17 17  17 10 7 

10. nepripravenosť hracej plochy: 40 25  17 9 5 
11. neskorý nástup na stretnutie pre nedostatky: 4 4  4 4 4 

12. neskorý nástup na stretnutie do 20´ čakacej doby: 7 7  7 7 7 

13. neskorý nástup na stretnutie po 20  ́čakacej doby, ak sa toto aj dohrá: 17 17  17 14 10 
14. odmietnutie podpísania zápisu KD alebo VD družstva, ak sa o to žiada: 10 10  10 7 4 

15. pokus o NŠH zistený R pred stretnutím: 100 100  100 80 50 

16. svojvoľné preloženie stretnutia na iný termín: 50 34  25 10 7 
 

c7) poriadkové pokuty ŠTK všeobecné: 

 01. nepredloženie preukazu totožnosti hráča:  7 
02. neposkytnutie šatne pre hostí:  17 

03. nerešpektovanie nariadenia ŠTK:  podľa rozhodnutia ŠTK 

04. neskoré doručenie oznámenia o neuskutočnení stretnutia:  4 
05. nedostatky vypísanie papierového zápisu:  4 

06. nevysielanie rozhlasovej relácie v VI.L m:  17 

07. nezabezpečovanie videozáznamu v stretnutí VI.L m:  100 
08. nezabezpečovanie videozáznamu v stretnutí VII.L m:  75 

09. nedoručenie videozáznamu zo stretnutia VI.L m na základe protestu súpera:  100 

10. nedoručenie videozáznamu zo stretnutia VII.L m na základe protestu súpera:  75 
11. nevyplnenie zápisu o stretnutí v ISSF po rozhodovaní stretnutia klubovým zástupcom:                 2 

12. nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF:                                  4 

13. neskoré pripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF:                                  2 
14. nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu:                                   7 

 

d) poplatky a poriadkové pokuty DK: 

 

d1) maximálna výška jednej pokuty pre FO - FK pri neprístojnostiach v podmienkach ObFZ: 500 

 

d2) poplatky DK: 

01. prerokovanie 5., 9., 12. ŽK (Pohár: 3., 6..ŽK); ČK; priestupku jednotlivca (PPJ): - za 1 hráča družstva mužov 10 

  - za 1 hráča družstva dor. 5 

  - za 1 hráča družstva žiakov 5 
02. prerokovanie priestupku jednotlivca (VD, KD) pri NŠH bez povoleného súčasného štartu:  ako v bode d2/01 

03. prerokovanie priestupku jednotlivca (VD, KD) pri NŠH na cudzí RP:   ako v bode d2/01 
04. prerokovanie priestupku jednotlivca (VD, KD) pri NŠH po ŽK:   ako v bode d2/01 

05. prerokovanie priestupku jednotlivca (VD, KD) pri NŠH po ČK:   ako v bode d2/01 

06. prerokovanie priestupku jednotlivca (VD, KD) pri NŠH vekovo staršieho (mladšieho):   ako v bode d2/01 
07. prerokovanie priestupku kolektívu (PPK): - za 1 družstvo mužov 10 

  - za 1 mládežn. družstvo 5 

08. žiadosť o zmenu zvyšku DS jednotlivca (hráč, R, D, F): - za 1 dospelú osobu 10 
  - za 1 hráča mlád. družstva 5 

09. žiadosť o zmenu zvyšku DS kolektívu: - za 1 družstvo 10 

10. prerokovanie 1 žiadosti FO a FK o neuhradení odstupného za transfer hráča v zmysle RaPP:   10 

11. žiadosti o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti za ŽK po skončení súť. ročníka:  7 

11 

d3) poriadkové pokuty DK: 

01. nedohranie stretnutia pre inzultáciu R:  podľa rozhodnutia DK 

02. nedostatočná usporiadateľská služba pri stretnutí:  podľa rozhodnutia DK 
03. neoprávnený štart hráča po ŽK:                                                            VI.L m/17     VII.L m/17  VIII.L m/17  d/10 ž/7 

04. neoprávnený štart hráča po ČK: 17 17                  17         10 7 

05. neprístojnosti pred, pri, počas alebo po stretnutí:  podľa rozhodnutia DK 
06. neprítomnosť funkcionára mládežníckeho družstva na mládežníckom stretnutí:  podľa rozhodnutia DK 



07. podvádzanie riadiaceho orgánu:  podľa rozhodnutia DK 
08. uvedenie nedohodnutej čiastky odstupného v žiadosti za transfer 1 hráča v zmysle RaPP:   100 

09. výška minimálnej pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti za ŽK po skončení súť. ročníka:  

  - 1 hráč družstva mužov 50 

  - 1 hráč družstva dor. 20 

  - 1 hráč družstva žiakov 10  

 

e) poplatky a poriadkové pokuty KR: 

 

e1) pre R a D: 

01. nedoručenie oznámenia R (D) písomne do najbližšieho zasadnutia KR:  2 
02. nedoručenie potvrdenia o LP od R do určeného termínu pred štartom súťaží:  4 

03. nedostatky rozhodcu v stretnutí stredne závažné:  10 

04. nedostatky rozhodcu v stretnutí závažné (vedúce až ku kontumácii výsledku):  17 
05. neospravedlnená neúčasť R alebo D na stretnutí:                pokuta podľa náležitostí na stretnutie v danej súťaži  

06. účasť na fyzických previerkach v náhradnom termíne:      3 

07. účasť na fyzických previerkach v dodatočnom termíne:  5 
08. neospravedlnená neúčasť na fyzických previerkach R:  4 

09. neospravedlnená neúčasť na letnom seminári R a D:  4 

10. neospravedlnená neúčasť na pracovnom stretnutí R a D:  4 
11. poplatok jedného R (D) za účasť na zimnom seminári R a D:  3 

12. neospravedlnená neúčasť na zimnom seminári R a D:  4 

13. neuvedenie súčasného štartu hráča v zápise (SD):  4 
14. neuvedenie udelených ŽK alebo ČK v zápise (SD):  4 

15. umožnenie NŠH vekovo staršieho (mladšieho):  7 

16. opakované nerešpektovanie napomenutí rozhodcom z ÚS:  po 1 
(neskoršie spracovanie zápisu (SD) v ISSF až po stanovenom termíne, neodovzdanie kópie zápisu družstvu po stretnutí, a pod.) 

17. žiadosť rozhodcu (delegáta) o zmenu obsadenia:  7 

18. žiadosť o vybavenie duplikátu preukazu rozhodcu (delegáta):  5 
19. žiadosť R (D) o zrušenie obsadenia po jeho zverejnení, bez adekvátneho ospravedlnenia s potvrdením  

      (lekár, polícia, zamestnávateľ, mestský úrad, škola, a pod.)                      pokuta podľa náležitostí na stretnutie v danej súťaži 

 

e2) pre R, FO a FK - za nedostatky v papierovom zápise o stretnutí: 

01. nedostatky v papierovom zápise o stretnutí nezávažné a opakované:  po 1 

- nedostatky v uvedení: štadióna; mien a priezvisk R, AR1, AR2, NR, D, HU; dát. nar. HU; počtu usporiadateľov, počtu divákov; iné 

02. nedostatky v zápise o stretnutí závažnejšie:  po 1 
- nedostatky v uvedení: druhu stretnutia; súťaže; kola; dátumu stretnutia; súperov; začiatku stretnutia; dôvodu neskorého začiatku 

stretnutia; ÚHČ; dôvodu nadstavenia ÚHČ; výsledku stretnutia; výsledku polčasu; mien a priezvisk hráčov podľa RP, ich 

neprekontrolovanie a neopravenie; dôvodu vyškrtnutia hráča v zostave zápisu; ŽK a ČK; gólov; vlastných gólov; PK (premenených i 
nepremenených); súčasného štartu hráča; žrebovania R laika v zápise; iné 

 

e3) pre R a D - za závažné nedostatky v elektronickom zápise o stretnutí a v elektronickej správe delegáta:  5 

 

e4) pre FO a FK - platia pre ne aj postihy uvedené v bode e1 (13,14,15)  pri rozhodovaní stretnutia zástupcom klubu: 

01. žiadosť klubu o doplnenie obsadenia R (D):  7 
02. žiadosť klubu o obsadenie delegáta (R):  17 

03. žiadosť klubu o vetovanie rozhodcu (D):  7 

04. žiadosť klubu o zmenu obsadeného delegáta (R):  17 

 

e5) pre FO a FK za sťažnosť na výkon R v súťažných stretnutiach:  40 

 

e6) poplatky FO a FK na náležitosti R a D obsadzovaných na domáce stretnutia ich družstiev v súťažiach ObFZ:  

(počas sezóny budú FO a FK automaticky prostredníctvom ISSF zahrnuté do ich jednotlivých mesačných ZF). 
 

f) poplatky a poriadkové pokuty matriky ObFZ:  

                                                                                                           kuriér elektron.  papier. víkend. 

f1) poplatok za vybavenie 1 ks „Prihlášky k registrácii hráča“:     -                    5            7,50        zvýš. o 100% 

 

f2) poplatok za vybavenie konta 1 hráča:                                          -                    -               -  2 

 

f3) poplatok za opravu údajov 1 hráča v ISSF:                                 -                    -               -  2 

 

f4) poplatok za schválenie ŽoRP 1 hráča v ISSF:                              -                    -                           -                  5 

 

f5) poplatok za doručenie RP alebo duplikátu RP 1 hráča:         5                  -              -   -                         

 (hradí sa kuriérovi pri doručení RP s platbou za dobierku)    

 

f6) poplatok za doručenie RP alebo duplikátu RP 1 člena SFZ:    5                     -                           -           -  

 (hradí sa kuriérovi pri doručení RP s platbou za dobierku)    

 

f7) poplatok za vybavenie prestupu 1 neprofesionála:   

01. za muža (nad 18 rokov):            - za 1 hráča                   - 10   15 zvýš. o 100% 
02. za dorastenca (nad 14 rokov):     - za 1 hráča                   - 7   10,50 zvýš. o 100% 

03. za žiaka (do 14 rokov):              - za 1 hráča                   - 7   10,50 zvýš. o 100% 



 

f8) poplatok za vybavenie prestupu 1 profesionála (muži):                                   90 

 

f9) poplatok za prestup zo zahraničia (všetky súťaže a vekové kategórie):  20 

 

f10) poplatok pri zaraďovaní do súťaží podľa Smernice o PO zmenách v kluboch:   m/330 d/330 ž/330 

 

g) poriadkové pokuty TMK: 

- nerešpektovanie požiadaviek:  podľa rozhodnutia TMK 
 

h) poriadkové pokuty KM: 

- nerešpektovanie požiadaviek:  podľa rozhodnutia KM 

 

i) poplatky pre kluby za správu a prevádzku ISSF (hradia sa 2x v roku):                   2 €/mesiac 

 

j) členské poplatky na sezónu:         

- klub, FZ                      20 
- dospelý hráč                       6 

- hráč mládežník do U18                      3 

- tréner, rozhodca, delegát, funkcionár                   10  

        

Všetky uvedené poplatky s výnimkou poplatkov za konanie „Komory pre riešenie sporov  SFZ“, 

správneho poplatku za prestup do zahraničia, poplatku za vybavenie RP doručeného dealerom, sú 

hradené futb. klubmi formou mesačnej zbernej faktúry vystavenej SFZ. 

 

8. OSTATNÉ PLATNÉ ZÁSADY 

a) Za nenastúpenie na stretnutie v posledných 3 kolách sú stanovené dvojnásobné pokuty, ak v ňom ide o 

priame ovplyvnenie postupu alebo zostupu.  

b) Pri neodohraní stretnutia z dôvodu nenastúpenia súpera, ŠTK 50 % z uhradenej výšky pokuty vráti po 

skončení súťažného ročníka do 15.8. družstvu toho FO - FK, ktoré sa na stretnutie dostavilo! 

c) Pokuty získané z nenastúpení mládežníckych družstiev na stretnutia pôjdu do osobitného „Fondu mládeže“, 

ktorý ŠTK do 15.8. po skončení tohto súť. ročníka rozdelí pre víťazov jednotlivých líg mládežníckych súťaží 

ObFZ podľa schválených „Zásad rozdeľovania druhej polovice finančných prostriedkov pre mládežnícke 

družstvá FO a FK z pokút ObFZ za nenastúpenia na mládežnícke stretnutia“ s platnosťou aj pre nastávajúce 

obdobie. 

d) Ak ObFZ dostane za príslušnú sezónu dotáciu za registráciu, finančné prostriedky sa rozdelia pre 

dorastenecké družstvá súťaží ObFZ v príslušnej sezóne podľa schválených „Zásad rozdeľovania finančných 

prostriedkov pre mládežnícke družstvá FO a FK súťaží ObFZ z dotácií za registráciu“ s platnosťou aj pre 

nastávajúce obdobie. 

e) Organizovanie mládežníckych futbalových turnajov družstvami FO a FK súťaží ObFZ: FO a FK súťaží 

ObFZ majú možnosť organizovať počas letnej i zimnej prestávky mládežnícke futbalové turnaje. ObFZ na každý 

mládežnícky turnaj organizovaný FO a FK súťaží ObFZ MI, na ktorom štartujú minimálne 3-4 družstvá, po 

predložení rozpisu turnaja v stanovenom termíne pred jeho uskutočnením na ObFZ a po ňom po doručení jeho 

vyhodnotenia na ObFZ v stanovenom termíne na určenom tlačive i e-mailom, prispeje organizátorovi turnaja 

dotáciou (turnaje na prírodnej tráve na celej HP: pri 3 družstvách po 20,- € za jedno družstvo, pri 4 a viac 

družstvách po 30,- € za jedno družstvo; turnaje v hale na celej HP: pri akomkoľvek počte družstiev po 15,- € za 

jedno družstvo). Vyhodnotenie turnaja sa prerokuje na zasadnutí VV a po schválení sa príslušná finančná čiastka 

uhradí do 7 dní prevodným príkazom na účet príslušného FO - FK. 

f) Počas sezóny ObFZ vracia na účty FO - FK finančné prostriedky za poplatky v prípadoch kladného 

vyriešenia protestov alebo odvolaní, pričom priebežne vracia aj finančné prostriedky, o ktoré FO - FK žiadajú v 

prípade mylných platieb poukázaných na účet ObFZ.  

g) Povinnosť mať zriadené vlastné číslo účtu FO a FK: Každý FO - FK územne patriaci pod ObFZ 

Michalovce je povinný mať zriadený vlastný účet (číslo účtu a IBAN). Každú zmenu v tomto smere je každý FO 

- FK povinný dodatočne aj s kópiou dokladu o zmene doručiť na ObFZ. Ten FO - FK, ktorý svoj účet ešte nemá 

zriadený, je povinný ho obratom zriadiť a kópiu dokladu o jeho zriadení je povinný doručiť na ObFZ obratom 

hneď po jeho zriadení.  
 

9. ÚHRADY ROZHODCOM A DELEGÁTOM V SÚŤAŽIACH ObFZ 

a) Náležitosti R a D (odmeny a ostatné náhrady) v súťažiach ObFZ Michalovce sú platné od 8.6.2015, kedy ich 

schválil VV ObFZ, a to takto (prípadné zmeny od tohto termínu sú vyznačené červenou farbou):  
 

 

 

 



A) stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ“: 

 

VI.L m:    R  - hrubá odmena 16 €   ostatné náhrady 22 €   spolu 38 € 

  AR  - hrubá odmena   8 €   ostatné náhrady 20 €  spolu 28 € 
  D  - hrubá odmena   8 €   ostatné náhrady 22 €   spolu 30 € 

 

VII.L m:    R  - hrubá odmena 10 €   ostatné náhrady 20 €   spolu 30 € 
  AR  - hrubá odmena   8 €   ostatné náhrady 18 €   spolu 26 € 

  D  - hrubá odmena   8 €   ostatné náhrady 20 €   spolu 28 € 

 
VIII.L m:  R  - hrubá odmena   8 €   ostatné náhrady 18 €   spolu 26 € 

  AR  - hrubá odmena   6 €   ostatné náhrady 16 €   spolu 22 € 

  D  - hrubá odmena   6 €   ostatné náhrady 18 €   spolu 24 € 

 

IV.L d:    R  - hrubá odmena   8 €   ostatné náhrady 12 €   spolu 20 € 

  AR  - hrubá odmena   5 €   ostatné náhrady 10 €  spolu 15 € 
  D  - hrubá odmena   6 €   ostatné náhrady 12 €   spolu 18 € 

 

V.L d:    R  - hrubá odmena   7 €   ostatné náhrady 10 €   spolu 17 € 
  AR  - hrubá odmena   5 €   ostatné náhrady   8 €   spolu 13 € 

  D  - hrubá odmena   5 €   ostatné náhrady 10 €   spolu 15 € 

 
III.L ž:   R  - hrubá odmena   6 €   ostatné náhrady 10 €   spolu 16 € 

  AR  - hrubá odmena   4 €   ostatné náhrady   8 €   spolu 12 € 

  D  - hrubá odmena   4 €   ostatné náhrady 10 €   spolu 14 € 

 

IV.L ž:   R  - hrubá odmena   5 €   ostatné náhrady 10 €   spolu 15 € 

  AR  - hrubá odmena   4 €   ostatné náhrady   7 €   spolu 11 € 
  D  - hrubá odmena   4 €   ostatné náhrady   9 €   spolu 13 € 

 

III.L mž:   R  - hrubá odmena   4,50 €  ostatné náhrady   8,€  spolu 12,50 € 
  AR  - hrubá odmena   3,50 €  ostatné náhrady   4,€  spolu   7,50 € 

  D  - hrubá odmena   3,50 €  ostatné náhrady   6,€  spolu   9,50 € 

 

B) stretnutia súťaže „Pohár ObFZ mužov“ a stretnutie „Superpohára ObFZ mužov“:  
 R  - hrubá odmena   14 €   ostatné náhrady 16 €   spolu 30 € 

 AR  - hrubá odmena   10 €   ostatné náhrady 14 €   spolu 24 € 
 NR  - hrubá odmena   5 €    ostatné náhrady 14 €   spolu 19 € 

D  - hrubá odmena   8 €    ostatné náhrady 16 €   spolu 24 € 

 
Z uvedených hrubých odmien ObFZ odvádza odvody (do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne, a pod.) a na účty R a D poukazuje 

čisté odmeny a v plnej výške ostatné náhrady (tie pozostávajú z cestovného, stravného, používania vlastného PC, a pod.).  

d) Na niektoré stretnutia môže byť obsadený aj štvrtý R - náhradný R (NR), ktorému patrí za príslušné stretnutie hrubá odmena vo výške 
1/2 z odmeny AR.  

e) Na stretnutia turnajov ObFZ v halovom futbale VV schválil tieto odmeny za 1 stretnutie 2x25´:  

- turnaj mužov:  HR - 1,00 € prvý R - 5,00 € druhý R - 3,00 € časomerač - 2,30 € zapisovateľ - 
2,30 €  

- turnaj žiakov:  HR - 0,50 € prvý R - 3,00 € druhý R - 2,50 € časomerač - 2,30 € zapisovateľ - 

2,30 € 
Ak stretnutia majú hrací čas iný, odmeny sú alikvotné čiastky z uvedených. 

Pri týchto turnajoch sa pre uvedené osoby R hradí aj stravné a cestovné vo výške cestovného hromadným dopravným prostriedkom.  

 

Príplatky pre DO za stretnutia počas sobôt, nedieľ a sviatkov, platné od 1.5.2018:  
Podľa číselníka príplatkov za prácu, schváleného SFZ, sú tieto za 1 stretnutie v uvedených dňoch takéto:  
- v sobotu:  m - 1,38 €,  d - 1,38 €,   ž - 1,04 €,   mž - 0,69 €;  

- v nedeľu:  m - 2,76 €,  d - 2,76 €,   ž - 2,07 €,   mž - 1,38 €;  

- vo sviatok:  m - 5,52 €,  d - 5,52 €,   ž - 4,14 €,   mž - 2,76 €. 
 

f) Celé čiastky patria DO aj za stretnutia, ktoré sa z rôznych príčin nedohrali v 2. polčase a dohrávať sa nebudú. V 

prípade, že sa stretnutie z rôznych príčin nedohrá v 1. polčase, alebo sa neuskutoční pre nenastúpenie súpera, patrí im 

len 50 % z hrubej odmeny a celé ostatné náhrady. Ak sa stretnutie neuskutoční pre nespôsobilú HP, prítomným DO 

patria za stretnutie len ostatné náklady, ktoré sa domácemu klubu zaevidujú do ZF. Ak sa stretnutie nedohrá a po 

rozhodnutí orgánov ObFZ sa bude dohrávať v inom termíne, DO za nedohrané stretnutie patria len ostatné náklady, 

ktoré sa domácemu klubu zaevidujú do ZF. 

 

10. NÁHRADY FUNKCIONÁROM ObFZ PRI PRACOVNÝCH CESTÁCH 

b) Stravné: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 148/2018 Z.z. zo dňa 

25.05.2018 ustanovilo podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. sumy stravného takto: a) za 5 - 12 h: 4,80 €; b) 

za 12 - 18 h: 7,10 €; c) nad 18 h: 10,90 €. Toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom 1.6.2018 (ďalšie úpravy v 

tomto sa môžu realizovať priebežne v súlade s opatreniami MPSVaR SR). Tým sa zrušilo opatrenie Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 309/2016 Z. z. zo dňa 09.11.2016. 
 



3.  TECHNICKÉ   USTANOVENIA 

 
A. USTANOVENIA ŠTK: 
 

1. PREDPIS 

Hrá sa podľa aktuálnych platných PF a ich dodatočne schválených doplnkov, podľa platného SPF, DP, RaPP a 

ich dodatočne schválených doplnkov, a podľa tohto rozpisu, ktorého výklad prináleží jedine VV ObFZ 

Michalovce.  

Aktuálne znenie  všetkých platných predpisov SFZ  (poriadky,  organizačné pokyny, smernice, iné predpisy) 

sú verejne prístupné na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/legislatíva/predpisy-sfz.html“.  

Aktuálne platné predpisy ObFZ sú verejne prístupné na webovej stránke ObFZ (www.obfzmi.sk). ObFZ 

okrem toho vydáva počas celej sezóny aj Úradné správy (ÚS), ktoré sú zverejňované na uvedenej webovej 

stránke v piatok. Prostredníctvom nich zabezpečuje operatívne riadenie a styk s FO a FK, R a D, orgánmi ObFZ, 

komisiami ObFZ, úsekmi ObFZ a ich členmi, ako aj s ostatných futbalovým hnutím. Tieto ÚS sú záväzné pre 

všetky subjekty uvádzané v ÚS. 

 

2. VEKOVÉ KATEGÓRIE HRÁČOV V SÚŤAŽIACH ObFZ 

V tejto sezóne súťaží ObFZ Michalovce môžu v jednotlivých vekových kategóriách štartovať títo hráči:  

a) V súťažiach mužov štartujú len na platné plastové RP hráči 18-roční a starší, ktorí tvoria kategóriu 

dospelých, a hráči kategórie dorastencov, ktorí spĺňajú podmienky štartu podľa platného SPF, čl. 46. V 

týchto súťažiach nemôžu hrať hráči mladší ako 16 rokov. O štarte dorastenca staršieho ako 16 rokov v kategórii 

mužov rozhoduje samotný FO-FK. Ten ale musí mať na predpísanom tlačive (je na webovej stránke ObFZ, v 

menu vľavo, v časti „Tlačivá“, v časti „Všeobecne platné tlačivá“ úplne hore, v časti „Tlačivá ŠTK“, pod 

názvom „Súčasný štart“) okrem svojho súhlasu aj písomný súhlas oboch rodičov (alebo zákonného zástupcu 

hráča) s ich podpismi, súhlas telovýchovného lekára (TL) s jeho podpisom a odtlačkom pečiatky o súčasnom 

štarte za družstvo dorastencov i za družstvo mužov. FO-FK je povinný originál a kópiu tohto vyplneného tlačiva 

každého hráča predložiť po písomných súhlasoch všetkých týchto aj na ŠTK ObFZ, pričom tá ich potvrdí 

dátumom, podpisom, pečiatkou ŠTK, originál si ponechá a jeho kópiu (po uvedení súhlasu, dátumu, podpisu, 

odtlačku pečiatky ŠTK) vráti FO-FK. Až potom môže takýto hráč nastúpiť v stretnutí. Takéto potvrdenie pre štart 

hráča za družstvo mužov je platné len na 1 rok od dátumu potvrdenia lekárom (ŠTK upozorňuje vedúcich družstiev 

FO a FK vo všetkých súťažiach ObFZ, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť potvrdení o štarte hráča 

vo vyššej vekovej kategórii). Hráč, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, k štartu v kategórii mužov už nepotrebuje 

„Povolenie k štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii“ so súhlasmi rodičov (alebo zákonného zástupcu hráča), 

telovýchovného lekára a ŠTK. 

Ak na stretnutie súťaží mužov je v zápise uvedený hráč mladší ako 18 rokov, ktorý k svojmu štartu potrebuje 

súhlas rodičov, TL a ŠTK ObFZ na príslušnom tlačive, FO-FK je povinný kópiu tohto tlačiva s potvrdeniami o 

povolení jeho štartu, predložiť pred stretnutím rozhodcovi stretnutia, a to na každé stretnutie. V prípade, že tak 

nevykoná, R nepovolí jeho štart v tomto stretnutí a toto uvedie v zápise. Aj v prípadoch, že toto tlačivo bude 

priložené k zápisu pri hráčovi uvedenom v zápise, R je povinný to uviesť v zápise o stretnutí a D vo svojej 

správe. Po stretnutí je R povinný toto tlačivo vrátiť príslušnému družstvu FO-FK. Týmto opatrením sa zamedzí 

špekuláciám so štartom týchto hráčov. Nedodržanie tohto postupu bude u R a D riešené disciplinárne. V prípade 

štartu takého hráča v stretnutí bez predloženej kópie tohto potvrdeného tlačiva, bude stretnutie riešené podľa 

SPF, čl. 52/j, ako neoprávnený štart hráča pri porušení podmienok uvedených v SPF, čl. 46, a to poriadkovou 

pokutou a vyhlásením kontumačného výsledku. 

b) V súťažiach dorastencov štartujú len na platné plastové RP hráči narodení 1.1.2000 a mladší, až po 

narodených do 31.12.2003 vrátane, a ďalší s podmienkou dovŕšenia 14 rokov, ktorí spĺňajú podmienky 

štartu podľa platného SPF, čl. 46. V týchto súťažiach už v tejto sezóne nemôžu hrať hráči narodení v roku 

1999 a starší. V každom dorasteneckom stretnutí však za každé družstvo dorastencov na platné plastové RP 

môžu, v zmysle SPF, čl. 46, ods. 1-2, hrať aj žiaci narodení v roku 2004 po dovŕšení veku 14 rokov, pričom na 

hracej ploche môže mať každé družstvo vždy len maximálne 5 žiakov vo veku nad 14 rokov s platnými 

plastovými RP. O štarte žiaka vo veku 14 rokov v súťaži dorastencov rozhoduje samotný FO-FK. Ten ale musí 

mať na predpísanom tlačive (je na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti „Tlačivá“, v časti „Všeobecne 

platné tlačivá“ úplne hore, v časti „Tlačivá ŠTK“, pod názvom „Súčasný štart“) okrem svojho súhlasu aj 

písomný súhlas oboch rodičov  (alebo zákonného zástupcu hráča) s ich podpismi, súhlas príslušného 

telovýchovného lekára (TL) s jeho podpisom a odtlačkom pečiatky o súčasnom štarte za družstvo žiakov i 

družstvo dorastencov. FO-FK je povinný originál a kópiu tohto vyplneného tlačiva každého hráča predložiť po 

písomných súhlasoch všetkých týchto aj na ŠTK ObFZ, pričom tá si jeho originál ponechá a jeho kópiu (po 

uvedení súhlasu, dátumu, podpisu, odtlačku pečiatky ŠTK) vráti FO-FK. Až potom môže takýto hráč nastúpiť v 

stretnutí. Tréner družstva nesmie nominovať hráča na stretnutie, ak „Povolenie k štartu hráča vo vyššej 

http://www.futbalsfz.sk/legislatíva/predpisy-sfz.html
http://www.obfzmi.sk/


vekovej kategórii“ schválené rodičmi (alebo zákonným zástupcom), telovýchovným lekárom a ŠTK, nemá k 

dispozícii pred stretnutím. 

Ak na stretnutie súťaží dorastencov je v zápise uvedený hráč mladší ako 15 rokov a starší ako 14 rokov, má 

FO-FK postupovať takisto ako pri štarte dorastenca mladšieho ako 18 rokov a staršieho ako 16 rokov za družstvo 

mužov, a podobne má postupovať aj R a D (viď toto v predchádzajúcom odseku).  

c) V súťažiach žiakov štartujú len na platné plastové RP hráči narodení 1.1.2004 a mladší, až po 

narodených do 31.12.2007 vrátane, a ďalší s podmienkou dovŕšenia 10 rokov, teda v týchto súťažiach môžu 

štartovať aj všetci mladší žiaci. Naopak v týchto súťažiach už nemôžu hrať hráči narodení v roku 2003 a starší. V 

týchto súťažiach môžu na platný plastový RP štartovať aj staršie žiačky v neobmedzenom počte (hráčky 

narodené 1.1.2004 - 31.12.2005). ŠTK ObFZ povoľuje, výnimočne len v súťažiach ObFZ Michalovce, hrať v 

stretnutiach tejto skupiny, s písomným súhlasom oboch rodičov (alebo zákonného zástupcu hráča) s ich 

podpismi, súhlasom FO-FK s podpisom jeho funkcionára a odtlačkom pečiatky klubu, na samostatnom tlačive 

(je na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti „Tlačivá“, v časti „Všeobecne platné tlačivá“ úplne hore, v 

časti „Tlačivá ŠTK“, pod názvom „Súhlas k štartu mladších“), na ich zodpovednosť, aj žiakom vo veku od 9 

rokov na platný plastový RP.  

d) V súťaži mladších žiakov štartujú len na platné plastové RP hráči narodení 1.1.2006 a mladší, až po 

narodených do 31.12.2007 vrátane, a ďalší s podmienkou dovŕšenia 10 rokov. Teda v tejto súťaži už nemôžu 

hrať hráči narodení v roku 2005 a starší. V tejto súťaži môžu na platné plastové RP štartovať aj mladšie žiačky v 

neobmedzenom počte (hráčky narodené 1.1.2006 - 31.12.2007). ŠTK ObFZ povoľuje, výnimočne len v 

súťažiach ObFZ Michalovce, hrať v stretnutiach tejto skupiny s písomným súhlasom oboch rodičov (alebo 

zákonného zástupcu hráča) s ich podpismi, súhlasom FO - FK s podpisom jeho funkcionára a odtlačkom 

pečiatky klubu, na samostatnom tlačive (je na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti „Tlačivá“, v časti 

„Všeobecne platné tlačivá“ úplne hore, v časti „Tlačivá ŠTK“, pod názvom „Súhlas k štartu mladších“), na ich 

zodpovednosť, aj žiakom a žiačkam vo veku od 8 rokov na platný plastový RP. 

 

3. PODMIENKY ŠTARTU HRÁČOV 

V tejto sezóne v súťažnom stretnutí (majstrovskom, pohárovom) jednotlivých súťaží ObFZ sú tieto:  

a) Hráč má právo v stretnutí nastúpiť, ak vlastní nový plastový registračný preukaz, spĺňajúci náležitosti 

príslušných článkov SPF a RaPP, ktorý je súčasne povinný dodržiavať všetky ustanovenia predpisov SFZ, 

ktorými je podmienené jeho pôsobenie v podmienkach SFZ  

b) Rozhodcovi stretnutia družstvá v stanovenom termíne pred stretnutím predkladajú platné plastové RP 

všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí. V stretnutí môžu nastúpiť len tí hráči, ktorí sú uvedení v zápise o 

stretnutí. Družstvo môže striedať len hráčov, ktorí boli v zápise o stretnutí už pred stretnutím uvedení ako 

náhradníci. Maximálny počet náhradníkov, uvedených v zápise o stretnutí, môže byť 7. 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 konfrontácii pred stretnutím, jeho 

konfrontácia sa vykoná pri nástupe na hraciu plochu. Registračné preukazy náhradníkov počas stretnutia 

ostávajú v šatni rozhodcov. 

c) Registračný preukaz hráča pri stretnutí nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom, 

lebo podľa nich sa nedá skontrolovať, či hráč je hráčom klubu, či má platný RP a uhradený členský poplatok na 

sezónu. Bez registračného preukazu môže hráč na stretnutie nastúpiť a rozhodca stretnutia je povinný mu štart v 

stretnutí povoliť, ak:  

1. klubu do termínu stretnutia nebol RP dodaný z výroby, pričom jeho žiadosť o vydanie RP bola pred 

stretnutím schválená príslušným matrikárom FZ; vtedy je klub povinný rozhodcovi stretnutia pred stretnutím 

predložiť kópiu „Žiadosti o vydanie registračného preukazu“ z ISSF, schválenú príslušným matrikárom FZ a iný 

hodnoverný osobný doklad totožnosti hráča s fotografiou alebo aj bez nej (napr. preukaz poistenca), pričom hráč 

je povinný mať niektorý z týchto svojich dokladov so sebou na stretnutí;  

2. ak klub nemôže RP hráča predložiť rozhodcovi stretnutia pre jeho stratu, zničenie alebo odcudzenie; vtedy 

je klub povinný rozhodcovi stretnutia pred stretnutím predložiť kópiu „Žiadosti o vydanie registračného 

preukazu“ z ISSF, schválenú príslušným matrikárom FZ, ak túto klub pred stretnutím podal a príslušný matrikár FZ 

ju schválil, a iný hodnoverný osobný doklad totožnosti hráča s fotografiou alebo aj bez nej (napr. preukaz 

poistenca), pričom hráč je povinný mať niektorý z týchto svojich dokladov so sebou na stretnutí.  

d) Ak hráč nastupuje k stretnutiu bez RP, rozhodca stretnutia je povinný za účasti kapitánov oboch družstiev 

identifikovať hráča podľa  „Žiadosti o vydanie registračného preukazu“ z ISSF, schválenej príslušným 

matrikárom FZ a iného hodnoverného osobného dokladu totožnosti hráča. V prípade nepredloženia tejto žiadosti, 

skontrolovať hráča aj v ISSF, kde je jeho identita overiteľná. Všetky tieto skutočnosti je rozhodca stretnutia 

povinný uviesť v zápise o stretnutí. Každý klub si totožnosť hráča, ktorý nemá RP, môže overiť v ISSF na verejne 

prístupnej matrike „www.futbalnet.sk - Matrika - Hráči“ (pod fotografiou sú uvedené údaje aktuálneho platného 

preukazu, dátum jeho platnosti a dátum jeho objednania). 

http://www.futbalnet.sk/


Klub hráča je, v zmysle SPF, čl. 43/3, povinný doručiť jeho platný RP najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia 

na ObFZ (stačí ho zaslať oskenovaný e-mailom na ObFZ). Ak klubu RP nebol do 48 h dodaný z výroby, tak 

oznámenie o tom cez ISSF, podaním na ŠTK. Pri strate, zničení alebo odcudzení RP, je klub je povinný do tohto 

termínu na ŠTK doručiť aj úradný doklad, alebo čestné vyhlásenie, ktoré potvrdzujú túto skutočnosť. 

Ak RP hráča, alebo oznámenie o jeho nedodaní z výroby, alebo oznámenie o jeho strate, zničení alebo 

odcudzení (aj s dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť) a kópiou „Žiadosti o vydanie RP hráča“ schválenou 

príslušným matrikárom FZ, nebudú na ObFZ doručené do 48 h, ŠTK to dá do pozornosti DK s návrhom udelenia 

stanovenej PP. Klub je povinný RP hráča doručiť na ObFZ hneď po jeho dodaní z výroby, aj s kópiou dokladu 

o jeho doručení (stačí ich doručiť oskenované e-mailom na ObFZ). Ak ich hneď po dodaní z výroby na ObFZ 

nedoručí, ŠTK to dá do pozornosti DK s návrhom udelenia ďalšej stanovenej PP. Ak ich nedoručí ani napriek 

ďalšiemu upozorneniu, ŠTK dá návrh na DK na nepodmienečné zastavenie činnosti hráčovi a postupuje v 

zmysle SPF, čl. 43 a 52, t. j. hodnotí štart hráča v stretnutí ako neoprávnený s vynesením hracích dôsledkov. 

e) Každé družstvo môže v každom stretnutí vystriedať v súťažiach mužov maximálne 5 hráčov, v súťažiach 

dorastencov maximálne 5 hráčov, v súťažiach žiakov maximálne 5 hráčov, ktorých môže nahradiť 5 náhradníkov. 

Do zápisu o stretnutí je možné uviesť pred stretnutím maximálne 7 náhradníkov. Ostatné ustanovenia pri striedaní 

hráčov, ako i porušenia týchto ustanovení, sa riadia v zmysle platného SPF. Striedanie hráčov sa musí vykonávať 

pomocou dobre viditeľnej tabule, ktorú je povinný poskytnúť klub ako organizátor stretnutia. 

f) ŠTK povoľuje v jednom družstve v každom majstrovskom a pohárovom stretnutí všetkých stupňov súťaží 

štart maximálne 5 hráčov s iným  štátnym občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky - SPF, čl. 47, bod 

5. 

g) Ak na stretnutie nastúpi družstvo s menej ako 11 hráčmi, všetci títo musia byť uvedení v zápise medzi prvými 

jedenástimi, hoci družstvo v zápise uvedie aj 18 hráčov. Prípadní ďalší chýbajúci, a v zápise uvedení medzi prvými 

jedenástimi, môžu družstvo doplniť so súhlasom R hocikedy počas stretnutia. V takomto prípade v zápise uvedení 

náhradníci môžu len striedať. Ak na stretnutie nastúpi družstvo s menej ako 11 hráčmi a viac ich do zápisu 

neuvedie, všetci títo musia byť uvedení v zápise medzi prvými jedenástimi. Prípadní ďalší môžu družstvo do počtu 

11 doplniť so súhlasom R hocikedy počas stretnutia.  

h) FO-FK je povinný mať doklad o platnej lekárskej prehliadke každého svojho hráča.  

i) Z dôvodu konfrontácie hráčov pred stretnutiami súťaží ObFZ sú hráči povinní mať pri sebe svoj plastový RP a 

svoj platný preukaz totožnosti s fotografiou (u žiakov preukaz poistenca).  

j) Všetci hráči štartujúci v stretnutiach týchto súťaží ObFZ za jednotlivé družstvá mužov, dorastencov a žiakov, 

musia byť v čase stretnutia hráčmi príslušného družstva. 

k) Jeden hráč družstva mužov, dorastencov, žiakov, môže počas jedného hracieho dňa hrať len za jedno 

družstvo svojho klubu a len v jednom súťažnom stretnutí (ak sa niektorá zo súťaží nehrá turnajovým spôsobom 

viacerých stretnutí v jeden deň). Ak hráč družstva klubu uvedený v zápise o stretnutí na príslušné stretnutie 

nenastúpi a taktiež nedostane počas stretnutia ako hráč pripravený na striedanie osobný trest, môže v ten istý deň 

nastúpiť v stretnutí, ktoré sa hrá po ukončení pôvodného stretnutia, za iné družstvo svojho klubu za predpokladu, 

že je za toto družstvo oprávnený nastúpiť (viď RaPP, SPF).  

l) Hráč, ktorý v priebehu súťaže dorastencov dovŕši vek 18 rokov, môže dohrať celý súťažný ročník za 

družstvo dorastencov, no po 

dovŕšení veku 18 rokov môže hrať aj za družstvo mužov bez potvrdenia o povolení súčasného štartu (štartu vo 

vyššej vekovej kategórii). 

m) Hráč, ktorý v priebehu súťaže žiakov dovŕši vek 14 rokov, môže dohrať celý súťažný ročník za družstvo 

žiakov, no po dovŕšení veku 14 rokov môže hrať aj za družstvo dorastencov, no musí mať príslušnými súhlasmi 

vybavené „Povolenie k štartu vo vyššej vekovej kategórii“, ktoré musí byť pred stretnutím predložené R 

stretnutia spolu s RP. 

n) V prípade, že hráč oprávnený štartovať v kategórii dorastencov, chce štartovať v stretnutí kategórie mužov, 

je povinný mať pri svojom štarte v stretnutí v kategórii mužov príslušnými súhlasmi vybavené „Povolenie 

k štartu vo vyššej vekovej kategórii“ (platí 12 mesiacov), ktoré musí byť pred stretnutím predložené R stretnutia 

spolu s RP. 

o) Hráči všetkých družstiev musia v stretnutí nastúpiť v dresoch s dobre viditeľnými číslami bez obmedzenia 

číslovania (od 1 do maximálne 99), pričom brankár môže mať dres s č. 1 (alebo aj 18, 22, 30 a pod.) farby jasne 

odlišnej od farby dresov ostatných hráčov na ihrisku i od farby úborov rozhodcov. Hráči nastupujúci na stretnutie 

v základnej jedenástke musia byť podľa týchto čísiel uvedení aj v zápise o stretnutí na prvých jedenástich 

miestach. Náhradníci môžu mať ľubovoľné ďalšie čísla (iné ako hráči základnej jedenástky, napr. 4, 8, 13, 15) a 

v zápise musia byť uvedení od 12. miesta vyššie.  

p) Kapitán družstva musí byť v zápise označený písmenom „K” ešte pred stretnutím a na rukáve 5 cm širokou 

páskou výraznej farby odlišnej od farby dresu. Právo voľby farby dresov v stretnutí má vždy hosťujúci FO-FK. 

Domáci FO-FK sa musí prispôsobiť. 



r) Súčasťou výstroja každého hráča musia byť chrániče holenných kostí. Hráčovi, ktorý túto povinnosť 

nebude rešpektovať, nesmie rozhodca povoliť štart do hry. Rozhodcovia sú povinní dodržiavanie tohto 

ustanovenia kontrolovať pred stretnutím i v jeho priebehu. 

s) Rozhodca v stretnutí neumožní štart hráčovi, ktorý má na sebe, resp. na svojom 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. Hráč, ktorý nosí okuliare, môže v stretnutí hrať. Tým, že klub uvedie do 

nominácie v zápise o stretnutí hráča, ktorý nosí okuliare, potvrdí, že hrá na vlastné riziko a zodpovedá i za 

možné zranenia iných hráčov. U hráča mladšieho ako 18 rokov si vedúci družstva vopred vyžiada písomné 

prehlásenie rodičov alebo zákonného zástupcu hráča, že hráč hrá s okuliarmi na vlastné nebezpečenstvo 

a rodičia, alebo zákonný zástupca, nesú zodpovednosť i za možné zranenia iných hráčov. 

 t) Štart hráča zo súpisky A-družstva za B-družstvo: Ten je riešený v SPF, čl. 47, bod 2: „Za B-družstvo 

klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za A-

družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí 

ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z A-družstva klubu bez obmedzenia vo 

vzťahu k počtu odohratých stretnutí za A-družstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v 

pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.“ 

 

4. PODMIENKY ÚČASTI DRUŽSTIEV FO-FK V SÚŤAŽIACH ObFZ MICHALOVCE 

FO-FK, ktorý má svoje družstvá zaradené do súťaží ObFZ, je povinný: 

a) Riadiť sa presne všetkými ustanoveniami platných PF, platného SPF, DP, RaPP, tohto rozpisu, ako aj 

pravidelnými úradnými správami ObFZ a ostatnými smernicami a pokynmi príslušného riadiaceho orgánu. 

b) Zrealizovať potrebné opatrenia na odohranie všetkých stretnutí a usilovať sa o hladký a regulárny priebeh 

súťaží. 

c) V priebehu súťažného ročníka vyhľadávať uchádzačov na vstupné školenia k získaniu základnej 

kvalifikácie rozhodcu futbalu, delegáta futbalu, trénera futbalu, a v stanovenom termíne školení týchto 

zabezpečiť na organizované školenia.  

d) Ak FO-FK nemá minimálne jedného vyškoleného aktívneho rozhodcu futbalu, po štarte sezóny nahlásiť na 

školenie rozhodcov minimálne jedného svojho zástupcu vo veku do 35 rokov. Pre nesplnenie tejto podmienky sa 

môže klubom, ktoré nebudú mať aktívneho rozhodcu, nariadiť odohrať domáce stretnutia mimo stanovený ÚHD 

a ÚHČ. 

e) FO a FK, ktorého družstvo mužov štartuje v súťažiach ObFZ a nemá trénera s platnou kvalifikáciou, po štarte 

sezóny nahlásiť na školenie trénerov minimálne jedného svojho zástupcu. Na toto školenie svojich zástupcov môžu 

nahlásiť aj ostatné družstvá FO a FK.    

f) Splniť podmienky účasti družstiev mužov v majstrovských súťažiach ObFZ v tejto sezóne ohľadne 

mládežníckych družstiev: 

1. Každé družstvo mužov FO-FK vyšších súťaží (ÚLK, SFZ, VsFZ - mať v dlhodobých majstrovských 

súťažiach FZ zaradené v zmysle SPF mládežnícke družstvá takto: v súťažiach ÚLK (I. liga mužov) - minimálne 

6 mládežníckych družstiev; v súťažiach SFZ (II. liga mužov) - minimálne 5 mládežníckych družstiev; v 

súťažiach VsFZ (III. liga, IV. liga, V. liga) - minimálne 2 mládežnícke družstvá. ObFZ vo všetkých týchto 

súťažiach odporúča mať aspoň 1 družstvo dorastencov a 1 družstvo žiakov, hoci len v súťažiach ObFZ. 

2. Každé družstvo mužov FO-FK súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ (neplatí to pre B-družstvá mužov 

v súťažiach ObFZ) - mať zaradené v pravidelných dlhodobých majstrovských súťažiach FZ s 11 hráčmi svoje 

mládežnícke družstvá takto: 

a) Každé družstvo mužov FO-FK súťaže VI. ligy mužov - minimálne 1 mládežnícke družstvo dorastencov 

alebo žiakov. 

b) Každé družstvo mužov FO-FK súťaže VII. ligy mužov - minimálne 1 mládežnícke družstvo dorastencov 

alebo žiakov. (Družstvo, ktoré nebude spĺňať túto podmienku zaplatí poplatok 700 €, ktorý mu bude zahrnutý do 

ZF za 06.  

c) Každé družstvo mužov FO-FK súťaže VIII. ligy mužov - starať sa v priebehu sezóny o svoje mládežnícke 

družstvo (dorastencov alebo žiakov), ktoré môže, ale nemusí, mať zaradené v pravidelných dlhodobých 

súťažiach FZ. 

Konferencia ObFZ dňa 6.7.2018 schválila znížiť súťažný vklad súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre 

družstvá mužov:  

- VI.L a VII.L mužov v prípade, ak budú mať zaradené v pravidelných dlhodobých  majstrovských súťažiach FZ 

minimálne 2 mládežnícke družstvá 

- VIII.L mužov, ak budú mať zaradené v pravidelných dlhodobých  majstrovských súťažiach FZ aspoň jedno 

mládežnícke družstvo od sezóny 2019/2020 a to: VI.L 150 €; VII.L 90 €; VIII.L 50 €. 

3. V prípade prihlásenia družstva mužov do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ spĺňať vyššie uvedené 

podmienky účasti v majstrovských súťažiach FZ ohľadne mládežníckych družstiev. ŠTK do príslušných svojich 

súťaží ObFZ nezaradí družstvo mužov toho FO a FK, ktorý ich nebude spĺňať, pričom také družstvo mužov 



preradí do nižšej súťaže, kde sa podmienka mať mládežnícke družstvo nevyžaduje. VV všetky výnimky k tomu 

z predchádzajúcich sezón zrušil žiadne k tomu nedáva. 

 

5. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A LEKÁRSKE PREHLIADKY 

a) Lekárske prehliadky vo všetkých súťažiach riadených ObFZ sú stanovené platným SPF, čl. 50. - Zdravotná 

starostlivosť. Za vykonanie  lekárskej  prehliadky  hráčov  si  FO-FK zodpovedá  sám. Každý hráč je  povinný 

mať potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal, ktoré je platné  najviac 1 rok. 

Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom vykonania poslednej lekárskej prehliadky. 

Klub hráča je zodpovedný za svojho hráča, že hráč má potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho 

spôsobilosť hrať futbal. Klub je povinný predložiť potvrdenie o lekárskej prehliadke hráča na vyzvanie 

riadiaceho orgánu súťaže. ObFZ Michalovce odporúča FO a FK potvrdenie o lekárskej prehliadke hráčov 

zabezpečiť na tlačive „Zoznam hráčov“ (je na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti „Tlačivá“, v nej 

v časti „Všeobecne platné tlačivá“ a v nej hneď prvé v časti „Tlačivá ŠTK“. Potvrdenie o lekárskej prehliadke 

hráčov družstva nie je potrebné pred štartom súťaží doručovať na ObFZ. 

b) U hráčov, ktorých FO-FK získa ako nových po vybavení základnej registrácie v priebehu súťažného 

ročníka, a ktorých nominuje na stretnutie, je tiež povinnosť mať individuálne potvrdenie o lekárskej prehliadke, 

preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal, nie staršie ako 1 rok.   

c) U hráčov, ktorých FO-FK získa v priebehu súťažného ročníka na prestup, a ktorých nominuje na stretnutie, 

je tiež povinnosť mať potvrdenie o platnej lekárskej prehliadke, preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal, nie 

staršie ako 1 rok.  

d) Hráč môže mať samostatné potvrdenie od lekára, preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal, pričom na 

požiadanie riadiaceho orgánu je FO-FK povinný predložiť doklad o platnosti lekárskej prehliadky hráča.  

e) Platnosť lekárskych prehliadok hráčov potvrdzuje klubový alebo tímový ISSF manažér príslušného FO-FK 

nominovaním hráča na stretnutie do zápisu o stretnutí.  

f) V čase pracovnej neschopnosti (ďalej len PN) hráča sa platnosť jeho lekárskej prehliadky prerušuje. Vtedy 

je hráč povinný predložiť klubu doklad o PN a počas jej trvania nesmie hráč nastúpiť v majstrovských, 

pohárových, prípadne prípravných stretnutiach. Štart hráča je v takomto prípade v rozpore so SPF, čl. 50, 

považuje sa za neoprávnený a voči hráčovi i klubu sa postupuje v zmysle ustanovení príslušných článkov SPF a 

DP. 

g) FO-FK, ako organizátor stretnutia, je povinný vo všetkých súťažných stretnutiach, podľa znenia Zákona 

579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čl. 1, § 1 až 5, 

zabezpečiť prítomnosť zdravotníckej služby, v zmysle SPF, čl. 56, a v zmysle Zákona č. 1/2014. Meno lekára je 

povinný uviesť na určenom mieste do zápisu o stretnutí. Uvedením lekára do zápisu o stretnutí klub potvrdzuje 

jeho účasť na stretnutí. V prípade, že zo strany FO-FK, ako organizátora stretnutia, nie je pri súťažnom stretnutí 

zabezpečená zdravotnícka služba, a ani hosťujúci FO-FK nemá so sebou lekára, rozhodca stretnutie aj napriek 

tejto skutočnosti začne, uvedenú skutočnosť uvedie do zápisu o stretnutí. FO-FK ako organizátor stretnutia bude 

riešený disciplinárne. 

h) Vo všetkých stretnutiach súťaží ObFZ je lekár domáceho družstva povinný poskytnúť ošetrenie zranenému 

rozhodcovi stretnutia. 

 

 

 

 

6. ZOZNAM HRÁČOV DRUŽSTVA (SEZÓNNA SÚPISKA) 

 a) Zoznam hráčov družstva (v ISSF tzv. „Sezónna súpiska“): Súpiska hráčov družstiev štartujúcich v 

súťažiach FZ sa vytvára v súlade  so SPF, čl. 41 a 42, a generuje sa automaticky. V ISSF sa pri každom družstve 

automaticky vytvára už pri prvom majstrovskom stretnutí, po nahratí nominácie hráčov na stretnutie vlastným 

klubovým alebo tímovým ISSF manažérom. Každý kolektív v každej súťaži ObFZ je povinný mať nomináciu 

hráčov na stretnutie pripravenú v ISSF aspoň 30´ pred každým stretnutím. Môže ju pripraviť už doma, a nie až 

v mieste stretnutia, kde ju pred stretnutím môže v prípade potreby upraviť a pripraviť k uzavretiu rozhodcom. 

ISSF po schválení nominácií rozhodcom všetkých hráčov nominovaných na prvé stretnutie automaticky prenesie 

aj do sezónnej súpisky družstva. Na príslušnú súpisku je hráč zaradený podľa svojho prvého štartu za príslušné 

družstvo v danom súťažnom ročníku. Ak sa v nominácii družstva na ďalšie stretnutie objaví ,,nový hráč“, toho 

ISSF tiež automaticky doplní do sezónnej súpisky družstva s poradovým číslom, ktoré nasleduje. Sezónnu 

súpisku družstva nie je potrebné doručovať na ObFZ. 

 b) Členovia realizačných tímov družstiev: Každý FO-FK je povinný ich vyplniť v ISSF, na detaile družstva, 

najneskôr 7 dní pred prvým súťažným stretnutím družstva v príslušnej súťaži. 

 

 

 



7. ZÁPIS O STRETNUTÍ 

       Vo všetkých súťažných stretnutiach všetkých súťaží ObFZ je povinnosťou vyhotovovať elektronický zápis o 

stretnutí v ISSF, a to vo všetkých možných prípadoch (aj vtedy, ak na stretnutie nenastúpi jeden zo súperov, ak naň 

nie je obsadený rozhodca, ak sa naň  nedostaví obsadený rozhodca, ak ho rozhoduje iný kvalifikovaný rozhodca 

alebo zástupca klubu). K tomu je domáci FO-FK povinný mať v šatni rozhodcu včas pred stretnutím pripravenú 

požadovanú funkčnú techniku. 

       Na každé stretnutie je domáci FO-FK povinný mať pre prípad zlyhania požadovanej techniky, alebo pre prípad 

nevyhnutnej potreby, aj 

papierový zápis o stretnutí, na tlačive vyhotovenom na podmienky súťaží ObFZ (je umiestnené aj na webovej 

stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti „Tlačivá“, v nej úplne hore v časti „Všeobecne platné tlačivá ObFZ“, v nej 

v skupine „Tlačivá ŠTK“; FO a FK si môžu tlačivá týchto zápisov zabezpečiť aj na ObFZ; používať sa môže len 

toto tlačivo zápisu, pričom je zakázané používať zápisy iné, staré alebo vlastné vyrobené).  

       Ak by na ihrisku neboli domáci funkcionári a ak by nebola k dispozícii ani požadovaná technika, ani tlačivo 

papierového zápisu o stretnutí, zápis so stručným písomným zdôvodnením o neuskutočnení stretnutia na ObFZ 

doručí hosťujúce družstvo. 

       V posledných 3 kolách súťaží má byť zo strany FO a FK, R a D, zabezpečená taká príprava stretnutí, aby tieto 

začali v stanovenom ÚHČ v 1. i v 2. polčase. Vtedy má byť zápis o stretnutí pripravený najneskôr 20´ pred 

stretnutím. V prípade nedodržania stanoveného ÚHČ začiatku stretnutia je R povinný v zápise a D vo svojej správe 

aj náležite zdôvodniť. 

 

Zápis o stretnutí v ISSF pre laikov - sa vyhotovuje vo všetkých súťažiach ObFZ vtedy, ak stretnutie rozhoduje 

iná ako delegovaná osoba, pričom sa vtedy pri stretnutí vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí, pričom pre zápis 

o stretnutí pre laikov platí toto:  

 a) V ISSF sa pre FZ pripravila možnosť „Prepnúť nastavenie zápisov pre laikov“, a to pre prípady, ak si FZ 

želá prepnúť nastavenie zápisov pre laikov, podľa ktorých sa môžu priebežne ukladať zápisy/nominácie. Za ObFZ 

Michalovce tieto v tejto sezóne pred štartom jednotlivých súťaží nastavil jeden zo správcov súťaží ObFZ vo 

všetkých súťažiach ObFZ a tak domáci kluboví ISSF manažéri môžu priebežne ukladať zápisy/nominácie.  

 b) Rozhodca stretnutia je povinný pred stretnutím ohľadom stretnutia skontrolovať to isté, ako je to uvedené 

pri elektronickom zápise, a v papierovom zápise o stretnutí uvádzať tiež to isté. ako v elektronickom zápise (je to 

uvedené aj pri papierovom zápise: údaje o striedaniach, góloch, PK, ŽK, ČK, a pod.). Tak isto, ako je to uvedené 

pri elektronickom zápise, má postupovať aj po stretnutí.   

      c) Klubový ISSF manažér domáceho družstva je povinný v ISSF cez svoje prístupové kódy v zápise o stretnutí 

v ISSF cez režim "Rozhodca/Laik" uložiť a uzavrieť nominácie oboch družstiev. Následne sa mu vytvorí zápis 

o stretnutí. 

 

8. NENASTÚPENIE, ONESKORENÉ NASTÚPENIE, NEDOHRANIE A NEODOHRANIE 

STRETNUTIA 

       Riadi sa v zmysle platného SPF, pričom ObFZ dopĺňa nasledovné zásady: 

 a) Družstvo hostí je povinné dostaviť sa k súťažnému stretnutiu najneskôr 30´ a družstvo domácich najneskôr  

45´ pred jeho začiatkom. 

 b) Nenastúpenie na stretnutie:  

 1. Ak sa súťažné stretnutie vôbec neuskutoční v stanovenom termíne z viny niektorého družstva a toto má 

záujem dané stretnutie odohrať v náhradnom termíne, potom v ISSF podá na ŠTK z detailu uvedeného stretnutia 

do 24 h po stretnutí zdôvodnenie nenastúpenia na stretnutie s návrhom náhradného termínu odohrania stretnutia, 

ktorej obratom doručí aj potvrdenie o dôvode nenastúpenia na stretnutie. Takto zaslané podanie dostane aj súper, 

aj všetky delegované osoby zo stretnutia. Súper je v takomto prípade povinný vyjadriť sa k uvedenému návrhu v 

ISSF do 24 h. Ak bude jeho stanovisko kladné, ŠTK bude na túto skutočnosť prihliadať pri riešení prípadu. Ak 

ŠTK stanovisko súpera nedostane, alebo ak toto bude záporné, ŠTK bude prípad riešiť v zmysle platného SPF.  

 2. Ak sa súťažné stretnutie vôbec neuskutoční v stanovenom termíne z viny niektorého družstva a toto nemá 

záujem dané stretnutie odohrať v náhradnom termíne, je povinné v ISSF podaním na ŠTK z detailu uvedeného 

stretnutia do 24 h po stretnutí zdôvodniť nenastúpenie na stretnutie, ktorej doručí aj potvrdenie o dôvode 

nenastúpenia naň.  

 3. ŠTK nenastúpenie družstva FO-FK na súťažné stretnutie hodnotí podľa platných prepisov, vyhlási 

kontumačný výsledok a pre DK navrhne pre príslušné družstvo FO-FK aj príslušnú poriadkovú pokutu v zmysle 

tohto rozpisu. V prípade nenastúpenia na stretnutie, z uvedenej  poriadkovej  pokuty  50%  pripadne  FO-FK, 

ktorého družstvo bolo pripravené na stretnutie riadne nastúpiť, ako náhrada za náklady spojené s prípravou 

ihriska, resp. vycestovaním na neuskutočnené stretnutie. 

 4. ŠTK v posledných 3 kolách všetkých majstrovských súťaží ObFZ nenastúpenie družstva FO-FK na 

súťažné stretnutie posudzuje prísnejšie a neumožní stretnutie odohrať v náhradnom termíne. Hodnotí to podľa 

platných prepisov, vyhlási kontumačný výsledok a pre DK navrhne pre príslušné družstvo FO-FK dvojnásobnú 



príslušnú poriadkovú pokutu v zmysle tohto rozpisu, ak sa jedná v stretnutí o priame ovplyvnenie postupu alebo 

zostupu. V prípade, že sa naruší regulárnosť súťaže, bude družstvo, ktoré nenastúpi na stretnutie v posledných 3 

kolách, zo súťaže vylúčené! 

 c) Oneskorené nastúpenie na stretnutie:  

 1. Ak na súťažné stretnutie nastúpi jeden zo súperov zavinene po čakacej dobe, alebo ju prekročí v 

polčasovej prestávke, a stretnutie sa aj napriek tomu odohrá, je ŠTK oprávnená uznať výsledok dosiahnutý na 

ihrisku za predpokladu, že súper, ktorý sa neprevinil, nepodal námietky podľa platného SPF. 

 2. Ak družstvo nastúpi na dorastenecký predzápas v čase do 40´ po ÚHČ dorasteneckého predzápasu, po 

ktorom sa ešte hrá stretnutie mužov, stretnutie dorastencov sa musí dohrať, pričom postihy voči previnilcom 

vyvodí ŠTK. Ak družstvo nastúpi na dorastenecký predzápas v čase po 40´ po ÚHČ dorasteneckého predzápasu, 

po ktorom sa ešte hrá stretnutie mužov, stretnutie dorastencov sa už nesmie hrať, pričom postihy voči 

previnilcom vyvodí ŠTK. Ak družstvo nastúpi na dorastenecký predzápas v čase po 40´ po ÚHČ dorasteneckého 

predzápasu, po ktorom sa nehrá žiadne iné stretnutie, stretnutie dorastencov sa môže hrať, ak s tým súhlasia 

obaja súperi, pričom postihy voči previnilcom vyvodí ŠTK.  

 d) Nedohranie stretnutia:   

 1. Súťažné stretnutie sa môže nedohrať z rôznych dôvodov a podľa toho sa aj hodnotí v zmysle príslušných 

predpisov a podľa rozhodnutí DK alebo ŠTK.   

 2. Ak sa súťažné stretnutie nedohrá pre pokles počtu hráčov niektorého družstva pod 7, ak toto naň 

nenastúpilo s minimálnym počtom 11 hráčov, ŠTK to hodnotí v zmysle príslušných predpisov, vyhlási 

kontumačný výsledok, pričom v prípade priaznivejšieho výsledku nedohraného stretnutia pre družstvo, ktoré sa 

neprevinilo, ponechá v platnosti výsledok z HP, a pre DK navrhne pre družstvo FO-FK, ktoré sa previnilo aj 

príslušnú poriadkovú pokutu v zmysle tohto rozpisu.  

 3. Ak sa stretnutie nedohrá nie z viny niektorého zo súperov, títo sú povinní po 60´ čakania na jeho dohranie 

a po rozhodnutí rozhodcu o jeho nedohraní dohodnúť sa na náhradnom termíne dohrania zvyšnej časti stretnutia, 

pričom rozhodca stretnutia je povinný tento termín oznámiť v ISSF podaním na ŠTK z detailu príslušného 

stretnutia. Stretnutie sa musí dohrať do 2 týždňov, avšak najneskôr do úradne vyhláseného konca jesennej alebo 

jarnej časti súťaže. Ak sa súperi na termíne dohrania stretnutia nedohodnú pri stretnutí, sú povinní sa na ňom 

dohodnúť do 24 h a svoj súhlas s ním oznámiť v uvedenom termíne v ISSF podaním na ŠTK z detailu 

uvedeného stretnutia. Ak ŠTK tieto do svojho najbližšieho stretnutia od oboch súperov nedostane, o termíne 

dohrania stretnutia rozhodne sama. Ak sa stretnutie nedohrá nie z viny niektorého zo súperov v jednom z 

posledných 3 kôl súťaže, súperi sú povinní ihneď sa dohodnúť na náhradnom termíne jeho dohrania, ktoré sa 

musí odohrať do 7 dní, čo R oznámi hneď v ISSF podaním na ŠTK z detailu príslušného stretnutia. Ak sa súperi 

na termíne dohrania stretnutia nedohodnú pri stretnutí, o termíne jeho dohrania do 24 h rozhodne ŠTK sama.  

 e) Neodohranie stretnutia:   

 1. Ak sa stretnutie neodohrá nie z viny niektorého zo súperov (napr. z dôvodu nespôsobilej hracej plochy; z 

dôvodu zásahu vyššej moci pred stretnutím; a pod.), títo sú povinní ihneď po rozhodnutí o jeho neodohraní 

dohodnúť sa na náhradnom termíne pri stretnutí, pričom rozhodca stretnutia je povinný tento termín oznámiť v 

ISSF podaním na ŠTK z detailu uvedeného stretnutia. Stretnutie sa musí odohrať do 2 týždňov, avšak najneskôr 

do úradne vyhláseného konca jesennej alebo jarnej časti súťaže. Ak sa súperi na termíne odohrania stretnutia 

nedohodnú pri stretnutí, sú povinní sa na ňom dohodnúť do 24 h a svoj súhlas s ním oznámiť hneď v ISSF 

podaním na ŠTK z detailu uvedeného stretnutia. Ak ŠTK tieto od oboch súperov do najbližšieho svojho 

zasadnutia nedostane, o termíne odohrania stretnutia rozhodne sama. Ak sa stretnutie neodohrá nie z viny 

niektorého zo súperov v jednom z posledných 3 kôl súťaže, súperi sú povinní ihneď sa dohodnúť na náhradnom 

termíne jeho odohrania, ktoré sa musí odohrať do 7 dní, čo R oznámi hneď v ISSF podaním na ŠTK z detailu 

príslušného stretnutia. Ak sa súperi na termíne odohrania stretnutia nedohodnú pri stretnutí, o termíne jeho 

dohrania do 24 h rozhodne ŠTK sama. V takomto prípade neodohrania stretnutia má DO (delegovaná osoba) 

nárok na úhradu cestovných náhrad, ktoré znáša organizátor stretnutia.  

 2. V prípade neodohrania stretnutia z viny niektorého družstva, nemá družstvo, ktoré sa neprevinilo, možnosť 

žiadať od súpera, ktorý sa previnil, úhradu nákladov vzniknutých pri príprave stretnutia. Po skončení sezóny do 

15.8. mu bude z ObFZ poukázaných 50% z uhradenej výšky pokuty za nenastúpenie na stretnutie.   

 f) Ostatné zásady k týmto stretnutiam:   

 1. Za 3 akékoľvek kontumácie počas súťažného ročníka bude príslušné družstvo vylúčené zo súťaže. 

      2. Pri stretnutiach, ktoré sa opakujú z viny R, bude úhrada nákladov pre družstvá FO a FK pri stretnutiach 

riešená na základe požiadaviek doručených od klubov v ISSF podaním na ŠTK z detailu príslušného stretnutia a 

po doručení dokladov o tom na ObFZ a ich schválení. Úhradu nákladov zabezpečí ObFZ zo svojich 

prostriedkov, pričom delegovaným osobám stretnutia budú udelené poriadkové pokuty vo výške ich náležitostí 

za príslušné stretnutie, ktoré budú povinné uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ na účet ObFZ a doklad 

o tom do stanoveného termínu doručiť na ObFZ. 
 

 

 



9. HRACÍ ČAS 

 a) V jednotlivých vekových kategóriách súťaží ObFZ sú stanovené tieto hracie časy jednotlivých stretnutí:  

  1. muži   - 2x45´ + maximálne 15´ polčasová prestávka 

  2. dorastenci  - 2x45´ + maximálne 15´ polčasová prestávka 

  3. žiaci   - 2x35´ + minimálne 15´ polčasová prestávka 

  4. mladší žiaci  - 2x30´ + minimálne 15´ polčasová prestávka. 

 b) Do doby polčasovej prestávky sa zaratúva aj čas odchodu z hracej plochy po odpískaní 1. polčasu 

rozhodcom a čas spätného návratu na hraciu plochu do otvorenia hry v 2. polčase.  

        c) V prípade horúčav ŠTK nariaďuje R stretnutí v každej polovici každého polčasu v každom stretnutí 

prerušiť stretnutie za účelom krátkeho osvieženia aktérov stretnutia. 
 

10. KONFRONTÁCIA HRÁČOV 

 Riadi sa platným SPF, ako aj týmto dodatkom pre všetky súťaže ObFZ Michalovce, ktorý bol upravený aj 

pred touto sezónou v súvislosti s ďalšími úpravami v ISSF, a to takto: 

Konfrontácia hráčov v súťažiach ObFZ Michalovce 

 Je povinná vo všetkých súťažných stretnutiach všetkých súťaží ObFZ Michalovce. Pre dôkladné pochopenie 

postupu všetkých zainteresovaných pri jej vykonávaní platia tieto zásady: 

I. Povinnosti hráčov jednotlivých družstiev FO a FK 

 Každý hráč súťaží ObFZ je povinný na stretnutie nosiť so sebou aj svoj občiansky preukaz, prípadne iný svoj 

hodnoverný úradný doklad svojej totožnosti s fotografiou (napr.: cestovný pas, vojenskú knižku, vodičský 

preukaz, a pod.), u žiaka hodnoverný úradný doklad svojej totožnosti s fotografiou (napr. cestovný pas) alebo 

preukaz poistenca.  

II. Povinnosti rozhodcov pri kontrole RP pred stretnutím 

 Ak je hráč uvedený v zápise o stretnutí s nevyhovujúcim vekom pre príslušnú kategóriu, tak je to v prvom 

rade chyba už samotných funkcionárov príslušného FO-FK, na ktorú je R povinný príslušný FO-FK upozorniť 

už pred stretnutím na základe kontroly RP, pričom mu nedovolí nastúpiť v stretnutí. Ešte pred stretnutím je ho 

povinný v elektronickom zápise zmazať (v prípadnom papierovom vyškrtnúť). V oboch typoch zápisu je 

povinný po stretnutí uviesť dôvod a čas jeho vymazania či vyškrtnutia. Ak takýto hráč v stretnutí aj nastúpi, tak 

to už je chyba R. Aj preto sú R povinní prevádzať dôslednú kontrolu RP a zápisov pred stretnutím. Pritom musia 

dôkladne poznať všetky vekové kategórie v jednotlivých súťažiach ObFZ a všetky povolenia ohľadom toho 

uvedené v tomto rozpise. V prípade neoprávnených štartov iných hráčov v stretnutiach týchto kategórií, ako je to 

uvedené v tomto rozpise, budú podľa RS postihnuté družstvá FO a FK, R a D.  

III. Postup vykonania konfrontácie 

 Pred každým súťažným stretnutím všetkých súťaží ObFZ sú obe družstvá povinné mať najneskôr 15´ pred 

jeho ÚHČ v ISSF pripravený elektronický zápis o stretnutí (v najnutnejšom prípade oboma súpermi riadne 

vyplnený papierový zápis o stretnutí). Obe družstvá sú v tom istom čase prostredníctvom svojich vedúcich 

povinné R-ovi stretnutia predložiť RP hráčov s prípadnými potvrdeniami o súčasnom štarte hráčov. Rozhodca 

predložené potvrdenia i RP skontroluje podľa zápisu. Po príchode kapitánov do šatne R odovzdá týmto RP spolu 

so zápisom o stretnutí ku konfrontácii, ktorú vykonajú kapitáni oboch družstiev (v mládežníckych stretnutiach 

spolu aj s vedúcimi družstiev). Po jej vykonaní sa títo dostavia do šatne R, kde rozhodcovi pred stretnutím 

oznámia výsledok konfrontácie. Konfrontácia hráčov vykonaná pred stretnutím nie je už v polčasovej prestávke 

prípustná. 

IV. Námietky pri konfrontácii 

 Pokiaľ nie sú námietky ku konfrontácii pred stretnutím, žiadne ďalšie námietky k už uskutočnenej 

konfrontácii nie sú prípustné. R to uvedie do zápisu o stretnutí. 

 Pokiaľ sú námietky ku konfrontácii pred stretnutím, R je povinný ich hneď aj riešiť a potom sa o tom zmieniť 

v zápise o stretnutí. Ak sú voči konkrétnemu hráčovi, kapitán jeho družstva je povinný tohto hráča zabezpečiť ku 

konfrontácii do šatne R za účasti kapitánov oboch družstiev (v mládežníckych stretnutiach aj za účasti vedúcich 

družstiev).  

 a) ak sa hráč odmietne dostaviť ku konfrontácii do šatne R, potom R tohto hráča nesmie pripustiť do hry; 

vymaže (vyškrtne) ho v zápise a dôvod uvedie v zápise; ak ide o hráča základnej jedenástky, povolí namiesto 

neho štart náhradníka, čo sa do počtu striedaní neráta.  

 b) ak sa hráč dostaví ku konfrontácii do šatne R, potom najprv R sám osobne konfrontuje hráča vizuálne 

podľa jeho fotografie na RP; ak R podľa nej uzná totožnosť hráča a túto uzná aj súper, rozhodca toto potom 

uvedie do zápisu; ak R podľa nej uzná totožnosť a túto neuzná súper, alebo ak ju neuzná ani R, potom si R od 

hráča vyžiada iný jeho hodnoverný úradný doklad jeho totožnosti s fotografiou (napr.: občiansky preukaz, 

cestovný pas, vojenskú knižku, vodičský preukaz, a pod.), u žiaka hodnoverný úradný doklad jeho totožnosti s 

fotografiou (napr. cestovný pas) alebo preukaz poistenca.  

 1. ak sa súper na základe toho rozhodne nezaradiť hráča do stretnutia, rozhodca ho vymaže (vyškrtne) v 

zápise a dôvod  uvedie v zápise; ak sa jedná o hráča základnej jedenástky, povolí namiesto neho štart náhradníka, 

čo sa do počtu striedaní neráta.  



 2. ak hráč predloží požadované doklady, a R aj súper podľa nich uznajú totožnosť hráča, rozhodca to potom 

uvedie do zápisu.  

 3. ak súper ani po predložení požadovaných podkladov neuzná totožnosť hráča, R postupuje podľa 

nasledujúceho bodu 4, jeho druhého odseku.  

 4. ak hráč žiadny iný požadovaný doklad nemá a jeho kapitán alebo vedúci družstva trvajú na jeho štarte v 

stretnutí, R postupuje takto: 

 R na zadnú stranu zápisu zaznamená odpovede hráča na ním kladené otázky a nechá ich hráčovi podpísať, 

pričom ich podpíše aj jeho kapitán a ved. družstva (tu sa odporúča R, aby dal hráčovi aj na čistý papier napísať 

nejakú vetu, ktorú hráč podpíše, pričom ju podpíše aj jeho kapitán a ved. družstva, ako aj kapitán a vedúci 

družstva súpera; tento papier bude prílohou zápisu); ak je v zápise nedostatok miesta na tieto a ďalšie záznamy o 

stretnutí, R je povinný ich dopísať na čistý papier, ktorý bude prílohou zápisu. R oznámi kapitánom a vedúcim 

oboch družstiev, ako aj hráčovi, že sú povinní dostaviť sa na najbližšie zasadnutie ŠTK v stredu o 15:30 h a po 

stretnutí odoberie RP uvedeného hráča a zašle ho na ObFZ spolu so zápisom a prípadnými prílohami.  

 V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, odmietnutia konfrontácie niektorým 

hráčom (družstvom) alebo neuznania totožnosti hráča rozhodcom, musí sa na najbližšie zasadnutie ŠTK dostaviť 

rozhodca stretnutia, delegát stretnutia, kapitáni a vedúci obidvoch družstiev a hráč (hráči), proti ktorým bola do 

zápisu o stretnutí uvedená námietka, resp. záznam rozhodcu. V prípade, že hráč, voči ktorému bola námietka 

vznesená, sa hry nezúčastní, nemusí sa dostaviť na najbližšie zasadnutie ŠTK. V prípade, že sa stránka, voči 

ktorej bola vznesená námietka riadnym námietkovým konaním cez ISSF, na najbližšie zasadnutie ŠTK 

nedostaví, ŠTK námietku posúdi sama a voči stránke vyvodí príslušné hracie alebo disciplinárne dôsledky. 

 

11. POSTUPY A ZOSTUPY 

 

1) súťaže mužov: 

a) VI. liga mužov: 

1. zostup: z tejto súťaže do príslušnej VII. ligy mužov zostúpi družstvo, ktoré sa umiestni na poslednom mieste 

v konečnej tabuľke, pričom platí zásada minimálne jedného zostupujúceho; zostupy ďalších družstiev sú závislé 

na počte zostupujúcich družstiev z vyšších súťaží mužov, prípadne preradených na základe smernice SFZ o 

právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží (čl. 6); okrem toho sú zostupy závislé aj 

od počtu uvoľnených miest pre družstvá postupujúce zo súťaží ObFZ VII. líg mužov tak, aby maximálny počet 

družstiev VI. ligy mužov v nasledujúcom súť. ročníku bol 14, a to takto:  

- ak z V. ligy zemplínskej mužov zostúpia do VI. ligy mužov 3 družstvá, zo VI. ligy mužov vypadnú 4 družstvá 

do príslušných VII. líg mužov 

- ak z V. ligy zemplínskej mužov zostúpia do VI. ligy mužov 2 družstvá, zo VI. ligy mužov vypadnú 3 družstvá 

do príslušných VII. líg mužov 

- ak z V. ligy zemplínskej mužov zostúpi do VI. ligy mužov 1 družstvo, zo VI. ligy mužov vypadnú 2 družstvá 

do príslušných VII. líg mužov 

- ak z V. ligy zemplínskej mužov nezostúpi do VI. ligy mužov žiadne družstvo, zo VI. ligy mužov vypadne 1 

družstvo do príslušnej VII. ligy mužov. 

b) VII. ligy mužov: 

1. zostup: z týchto súťaží do VIII. ligy mužov zostúpia družstvá, ktoré sa umiestnia na posledných miestach v 

konečných tabuľkách, pričom platí zásada minimálne jedného zostupujúceho; družstvá zo VII. ligy Východ 

mužov a zo VII. ligy Západ mužov zostupujú priamo do VIII. ligy mužov; zostupy ďalších družstiev sú závislé 

na počte zostupujúcich družstiev z vyšších súťaží mužov, prípadne preradených na základe smernice SFZ o 

právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží (čl. 6); okrem toho sú zostupy závislé aj 

od počtu uvoľnených miest pre družstvá postupujúce z VIII. ligy mužov tak, aby maximálny počet účastníkov v 

každej zo skupín VII. ligy mužov v nasledujúcom súť. ročníku bol 12, a to takto: 

 - ak zo VI. ligy mužov zostúpia 3 družstvá a pritom všetky do VII. ligy Východ mužov (v tejto sezóne v nej 

štartuje len 10 družstiev) a do VII. ligy Východ mužov postúpi aj víťaz VIII. ligy mužov, potom zo VII. ligy 

Východ mužov zostúpi len 1 družstvo do VIII. ligy mužov; ak by do nej nepostúpil víťaz VIII. ligy mužov, právo 

doplnenia VII. ligy Východ mužov by malo aj družstvo z časti „Východ“ umiestnené v VIII. lige mužov na 

najbližšom ďalšom mieste za víťazom súťaže;  

 - ak zo VI. ligy mužov zostúpia 3 družstvá a pritom všetky do VII. ligy Západ mužov (v tejto sezóne v nej 

štartuje 11 družstiev) a do VII. ligy Západ mužov postúpi aj víťaz VIII. ligy mužov, potom zo VII. ligy Západ 

mužov zostúpia 2 družstvá do VIII. ligy mužov; ak by do nej nepostúpil víťaz VIII. ligy mužov, vypadlo by z nej 

len 1 družstvo;  

 - podobne sa počet zostupujúcich družstiev riadi aj pri zostupe 2 družstiev zo VI. ligy mužov do VII. ligy 

Východ mužov alebo do VII. ligy Západ mužov, a podobne aj pri vypadnutí 1 družstva zo VI. ligy mužov do 

VII. ligy Východ mužov alebo do VII. ligy Západ mužov, podobne aj pri týchto zostupoch zo VI. ligy mužov: pri 



zostupe 3 družstiev do jednej VII. ligy mužov a 1 družstva do druhej VII. ligy mužov, ďalej pri skladbe 2+2, 

2+1, 1+1. 

2. postup: víťazi oboch skupín VII. líg mužov majú právo priameho postupu do VI. ligy mužov, pričom musia 

splniť podmienky vybavenosti HP pre VI. ligu mužov podľa RS. 

3. doplnenie súťaže: ak by sa do niektorej zo VII. líg mužov v prípade potreby doplnilo aj ďalšie družstvo 

z VIII. ligy mužov okrem jej 

 víťaza, potom toto družstvo musí splniť podmienky vybavenosti HP pre VII. ligu mužov podľa RS. 

c)VIII. liga mužov: 

1. zostup: z tejto súťaže družstvo, ktoré sa umiestni na poslednom mieste v konečnej tabuľke, nezostupuje; 

počet družstiev v tejto súťaži je závislý aj na počte zostupujúcich družstiev z vyšších súťaží mužov, prípadne 

preradených na základe smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží 

(čl. 6); okrem toho je počet družstiev závislý aj od počtu uvoľnených miest pre družstvá novoprihlásené, a to tak, 

aby počet účastníkov v VIII. lige mužov v nasledujúcom súť. ročníku bol maximálne 14 a minimálne 6; ak by 

počet účastníkov v VIII. lige mužov v nasledujúcom súť. ročníku bol 15 a viac, vytvorili by sa 2 skupiny VIII. 

ligy mužov.  

2. postup: víťaz VIII. ligy mužov má právo priameho postupu do príslušnej VII. ligy mužov, pričom musí splniť 

podmienky vybavenosti HP pre VII. ligu mužov podľa RS.  

3. presun: ak by sa v nasledujúcom súťažnom ročníku vytvorili 2 skupiny VIII. ligy mužov, a ak by v nich bol 

veľmi rozdielny počet družstiev, ObFZ si vyhradzuje právo presunu niektorého z družstiev z jednej skupiny VIII. 

ligy mužov do druhej. 

 

2) súťaže dorastencov: 

a) IV. liga dorastencov U19: 

1. zostup: z tejto súťaže (v tejto sezóne v nej štartuje len 13 družstiev) do príslušnej V. ligy dorastencov U19 

zostupuje družstvo, ktoré sa umiestni na poslednom mieste v konečnej tabuľke, pričom platí zásada minimálne 

jedného zostupujúceho; zostupy ďalších družstiev sú závislé na počte zostupujúcich družstiev z vyšších súťaží 

dorastencov, prípadne preradených na základe smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich 

zaraďovaní do súťaží (čl. 6); okrem toho sú zostupy závislé aj od počtu uvoľnených miest pre družstvá 

postupujúce zo súťaží ObFZ V. líg dorastencov U19 tak, aby maximálny počet družstiev v IV. lige dorastencov 

U19 v nasledujúcom súť. ročníku bol 14, a to takto (s podmienkou postupu víťaza IV. ligy dorastencov U19 do 

súťaže VsFZ III. ligy zemplínskej dorastencov U19 a postupu 3 víťazov V. líg dorastencov U19 do IV. ligy 

dorastencov U19):  

- ak z III. ligy zemplínskej dorastencov U19 zostúpia do IV. ligy dorastencov U19 až 3 družstvá, zo IV. ligy 

dorastencov U19 zostúpia 3 družstvá do príslušných V. líg dorastencov U19; 

- ak z III. ligy zemplínskej dorastencov U19 zostúpia do IV. ligy dorastencov U19 len 2 družstvá, zo IV. ligy 

dorastencov U19 zostúpia 2 družstvá do príslušných V. líg dorastencov U19;  

- ak z III. ligy zemplínskej dorastencov U19 zostúpi do IV. ligy dorastencov U19 len 1 družstvo, zo IV. ligy 

dorastencov U19 zostúpi 1 družstvo do príslušnej V. ligy dorastencov U19; 

- ak z III. ligy zemplínskej dorastencov U19 nezostúpi do IV. ligy dorastencov U19 žiadne družstvo, zo IV. ligy 

dorastencov U19 okrem družstva umiestneného v nej na poslednom mieste nezostúpi žiadne ďalšie družstvo do 

V. líg dorastencov U19.  

2. postup: víťaz súťaže sa stáva „Majstrom súťaží ObFZ MI v kategórii dorastencov U19“ a má právo priameho 

postupu do súťaže VsFZ III. ligy zemplínskej dorastencov U19.  

b) V. ligy dorastencov U19: 

1. zostup: z týchto súťaží družstvá, ktoré sa umiestnia na posledných miestach v konečných tabuľkách, 

nezostupujú; ak by sa v nasledujúcej sezóne do V. ligy dorastencov U19 prihlásilo do 24 družstiev vrátane, tieto 

by sa hrali len v 2 skupinách; ak by sa ich prihlásilo viac ako 24 a menej ako 36 vrátane, hrali by sa v 3 

skupinách; pri väčšom počte prihlásených družstiev by sa hrali v 4 skupinách; počty družstiev v týchto súťažiach 

sú závislé aj na počte zostupujúcich družstiev z vyšších súťaží dorastencov, prípadne preradených na základe 

smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží (čl. 6); okrem toho sú 

počty družstiev závislé aj od počtu uvoľnených miest pre družstvá novoprihlásené, a to tak, aby počet účastníkov 

v každej zo skupín V. ligy dorastencov U19 v nasledujúcom súť. ročníku bol minimálne 6 a maximálne 12. 

2. postup: víťazi všetkých skupín V. ligy dorastencov U19 majú právo priameho postupu do IV. ligy dorastencov 

U19. 

3) súťaže žiakov: 
a) III. liga žiakov U15: 

1. zostup: z tejto súťaže do príslušnej IV. ligy žiakov U15 zostupuje družstvo, ktoré sa umiestni na poslednom 

mieste v  konečnej tabuľke, pričom platí zásada minimálne jedného zostupujúceho; zostupy ďalších družstiev sú 

závislé na počte zostupujúcich družstiev z vyšších súťaží žiakov, prípadne preradených na základe smernice SFZ 

o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží (čl. 6); okrem toho sú zostupy závislé aj 



od počtu uvoľnených miest pre družstvá postupujúce zo súťaží ObFZ IV. líg žiakov U15 tak, aby počet družstiev 

v III. lige žiakov U15 v nasledujúcom súť. ročníku bol minimálne 6 a maximálne 10 (s podmienkou, že víťaz III. 

ligy žiakov U15 nepostúpi do súťaží VsFZ žiakov U15 a 2 víťazi IV. líg žiakov U15 postúpia do III. ligy žiakov 

U15):  

- ak zo súťaží VsFZ žiakov U15 zostúpia do III. ligy žiakov U15 až 3 družstvá, z III. ligy U15 žiakov zostúpi 1 

družstvo; 

- ak zo súťaží VsFZ žiakov U15 zostúpia do III. ligy žiakov U15 len 2 družstvá, z III. ligy žiakov U15 zostúpi 1 

družstvo a III. liga žiakov U15 bude môcť byť na počet 10 družstiev v nasledujúcej sezóne doplnená o ďalšie 1 

družstvo zo IV. ligy žiakov U15; 

- ak zo súťaží VsFZ žiakov U15 zostúpi do III. ligy žiakov U15 len 1 družstvo, z III. ligy žiakov U15 zostúpi 1 

družstvo a III. liga žiakov U15 bude môcť byť na počet 10 družstiev v nasledujúcej sezóne doplnená o družstvá 

umiestnené na 2. miestach v oboch skupinách IV. líg žiakov U15; 

- ak zo súťaží VsFZ žiakov U15 nezostúpi do III. ligy žiakov U15 žiadne družstvo, z III. ligy žiakov U15 zostúpi 

1 družstvo a III. liga žiakov U15 bude môcť byť na počet 10 družstiev v nasledujúcej sezóne doplnená o 3 

družstvá zo IV. líg žiakov U15. 

(ak by v novovytvorených IV. ligách žiakov U15 nasledujúceho súťažného ročníka bol veľmi rozdielny počet 

družstiev, ObFZ si vyhradzuje právo presunu družstiev z jednej skupiny IV. ligy žiakov U15 do druhej). 

3. postup: víťaz súťaže sa stáva „Majstrom súťaží ObFZ MI v kategórii žiakov U15“ a má právo priameho 

postupu do spoločnej súťaže VsFZ II. ligy dvojičiek st. žiakov U15 a ml. žiakov U13, za predpokladu, že do tejto 

súťaže príslušný FO-FK prihlási svoje družstvo st. žiakov U15 a aj svoje družstvo ml. žiakov U13 (do spoločnej 

súťaže VsFZ II. ligy dvojičiek st. žiakov U15 a ml. žiakov U13 môžu svoje družstvá prihlásiť aj ďalšie FO-FK, 

no musia mať družstvá st. žiakov U15 i ml. žiakov U13). 

b) IV. ligy žiakov U15: 

1. zostup: z týchto súťaží družstvá, ktoré sa umiestnia na posledných miestach v konečných tabuľkách, 

nezostupujú; ak by sa v nasledujúcej sezóne do IV. líg žiakov U15 prihlásilo do 20 družstiev vrátane, tieto by sa 

hrali len v 2 skupinách; ak by sa ich prihlásilo viac ako 21 a menej ako 30 vrátane, hrali by sa v 3 skupinách; pri 

väčšom počte prihlásených družstiev by sa hrali v 4 skupinách; počet družstiev v týchto súťažiach je závislý aj 

na počte zostupujúcich družstiev z III. ligy žiakov U15, prípadne preradených na základe smernice SFZ o 

právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží (čl. 6); okrem toho je počet družstiev v 

týchto súťažiach závislý aj od počtu uvoľnených miest pre družstvá novoprihlásené, a to tak, aby počet 

účastníkov v každej súťaži v nasledujúcom súť. ročníku bol minimálne 6 a maximálne 10.  

2. postup: víťazi oboch skupín IV. ligy žiakov U15 majú právo priameho postupu do III. ligy žiakov U15. 

 

4) súťaž mladších žiakov: 

- III. liga mladších žiakov U13: 

1. zostup: z tejto súťaže družstvo, ktoré sa umiestni na poslednom mieste v konečnej tabuľke, nezostupuje. 

2. postup: víťaz súťaže sa stáva „Majstrom súťaží ObFZ MI v kategórii mladších žiakov U13“ a má právo 

priameho postupu do spoločnej súťaže VsFZ II. ligy dvojičiek st. žiakov U15 a ml. žiakov U13, za predpokladu, 

že do tejto súťaže príslušný FO-FK prihlási svoje družstvo st. žiakov U15 a aj svoje družstvo ml. žiakov U13 (do 

spoločnej súťaže VsFZ II. ligy dvojičiek st. žiakov U15 a ml. žiakov U13 môžu svoje družstvá prihlásiť aj ďalšie 

FO-FK, no musia mať družstvá st. žiakov U15 i ml. žiakov U13); v rámci súťaží VsFZ existujú aj spoločné 

súťaže dvojičiek prípraviek v minifutbale na šírku ihriska, ktoré sa organizujú turnajovým spôsobom. 

 

12. VÝMENA MIESTA STRETNUTIA, ZMENA MIESTA STRETNUTIA, ZMENA TERMÍNU 

STRETNUTIA (ÚHD ALEBO ÚHČ) 

Tieto sa oproti tým, ktoré sú uvedené vo vyžrebovaní jednotlivých súťaží, môžu uskutočniť len na základe 

náležite odôvodnených príčin podľa nasledujúcich zásad: 

a) Dôvody požadovania uvedených zmien: O uvedené zmeny môže žiadajúci FO-FK žiadať len vo 

výnimočných prípadoch, ako sú: oslavy obce, folklórne slávnosti na ihrisku, súťaže minimálne obvodného 

charakteru na ihrisku, odpustová slávnosť, prvé sväté prijímanie, 

birmovka, a pod. O prípadnej požiadavke z iného dôvodu rozhodne riadiaci orgán súťaže. 

b) Termíny pre požadovanie uvedených zmien: Súťažné stretnutia v každej súťaži sa zásadne predohrávajú, 

resp. sa dohrávajú v týždni do nasledujúceho kola príslušnej súťaže. O prípadných výnimkách v tomto rozhoduje 

len riadiaci orgán súťaže. 

c) Zásady pre podávanie uvedených zmien: FO-FK, ktorý žiada o niektorú z uvedených zmien, je povinný 

ju podať včas pred príslušným stretnutím v ISSF, cez „Detail príslušného stretnutia“, cez „Žiadosť o zmenu 

termínu  / hracej plochy stretnutia“ na hornej lište. V žiadosti je povinný vyplniť tieto okienka: dátum, čas, 

miesto. V okienku „dátum“ a „čas“ sú predpísané formy ich uvedenia (viď ich vzory pod týmito okienkami), 

v okienku „miesto“ je potrebné uviesť štadión, na ktorom sa stretnutie odohrá, v časti „Poznámka“ je potrebné 

uviesť dôvod podania žiadosti. Všetky tieto uvedené údaje žiadosti je žiadateľ povinný v ISSF zaevidovať. 



K žiadosti je povinný na ObFZ súčasne doručiť aj potvrdenie kvôli čomu zmenu požaduje. Takto podanú žiadosť 

v ISSF automaticky dostanú aj klubový ISSF manažér súpera, tajomníci komisií, správca súťaže. Súper je 

povinný sa k nej v ISSF vyjadriť obratom. ŠTK každú podanú žiadosť s nižšie uvedenými požadovanými údajmi 

a doručeným potvrdením, ktorú dostane do stredy do 13:00 h, prerokuje v príslušnom týždni. Ak ju dostane po 

tomto termíne, prerokuje ju až v nasledujúcom týždni. Výnimka v tomto smere môže byť len v naliehavých 

prípadoch.  

Ak súper žiadosť neschváli, ISSF ju zamietne. Ak sa súper k nej nevyjadrí do termínu ostatného zasadnutia 

ŠTK pred stretnutím, ŠTK ju zamietne. ŠTK pri vzájomnej dohode súperov, ak je táto v súlade s predpismi, 

takúto žiadosť v ISSF schváli. Ak tajomník ŠTK/správca súťaže žiadosť zamietne, požadované údaje sa v danom 

stretnutí nezmenia. Ak tajomník ŠTK/správca súťaže žiadosť schváli, zmenia sa požadované údaje v danom 

stretnutí. Pri zamietnutí alebo schválení žiadosti zo strany ŠTK, tajomník ŠTK/správca súťaže vytvorí uznesenie, 

ktoré cez ISSF dostanú aj aktéri stretnutia. ŠTK svoje rozhodnutie o žiadosti zverejní aj v najbližšej ÚS.  

 

13. HODNOTENIE VÝSLEDKOV A SÚŤAŽÍ 

Hodnotenie výsledkov jednotlivých stretnutí sa uskutočňuje podľa platného SPF. Za víťazstvo v stretnutí 

získava víťaz stretnutia 3 body, za remízu získavajú obe družstvá po 1 bode, za prehru získava porazený zo 

stretnutia 0 bodov. 

 

14. ŽIADOSTI, POCHVALY, SŤAŽNOSTI, NÁMIETKY, ODVOLANIA 

Všetky žiadosti, pochvaly, sťažnosti, námietky, odvolania, sú FO - FK a ich členovia povinní doručovať v ISSF 

prostredníctvom svojho klubového ISSF manažéra podaním na príslušný orgán FZ. Rozhodcovia a delegáti sú  ich 

povinní doručovať v ISSF cez elektronickú podateľňu, a v nej cez „Zaevidovanie podania na komisiu“, podaním na 

príslušný orgán FZ.  

  Každá žiadosť pochvala, sťažnosť, námietka, odvolanie adresované orgánom ObFZ musí minimálne 

obsahovať:  

 1) označenie predmetu žiadosti 

 2) požiadavky, o ktoré sa v nej žiada 

       3) označenie odosielateľa (ak je ním FO - FK, musia v nej  byť uvedení 2 jeho oprávnení funkcionári, ktorí 

ju za klub podávajú, s ich menami, priezviskami a funkciami v klube, telefonickými kontaktmi, prípadne e-

mailovými adresami; ak je ním jednotlivec, musí v nej byť uvedené jeho meno, priezvisko, funkcia, telefonický 

kontakt, prípadne e-mailová adresa). 

 

15. TITULY A CENY 

 Víťazi každej skupiny súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v každej vekovej kategórii v tomto 

súťažnom ročníku získajú titul víťaza príslušnej skupiny, vecnú cenu a diplom. Diplomy dostanú aj družstvá 

umiestnené v konečných tabuľkách súťaží mužov na 2. a 3. mieste. 

 Víťazné kolektívy najvyšších súťaží ObFZ v jednotlivých vekových kategóriách dostanú okrem toho aj 

medaily pre 22 svojich osôb a získajú titul „Majster súťaže ObFZ MI pre tento súťažný ročník“, a to v týchto 

súťažiach:  

 - v VI. lige mužov 

 - v IV. lige dorastencov U19 

 - v III. lige žiakov U15 

 - v III. lige mladších žiakov U13.  

 Cenou pre víťaza M-ObFZ VI. ligy mužov bude aj pohár za získanie titulu „Majster súťaží mužov ObFZ 

Michalovce v tomto súťažnom ročníku“, cenou pre víťaza M-ObFZ IV. ligy dorastencov U19 bude aj pohár za 

získanie titulu „Majster súťaží dorastencov U19 ObFZ Michalovce v tomto súťažnom ročníku“, cenou pre víťaza 

M-ObFZ III. ligy žiakov U15 bude aj pohár za získanie titulu „Majster súťaží žiakov U15 ObFZ Michalovce v 

tomto súťažnom ročníku“, cenou pre víťaza M-ObFZ III. ligy mladších žiakov U13 bude aj pohár za získanie 

titulu „Majster súťaže mladších žiakov U13 ObFZ Michalovce v tomto súťažnom ročníku. 

 
B.  USTANOVENIA DK 

 

     a) Povinnosť klubu viesť vlastnú evidenciu ŽK a ČK vo všetkých súťažiach ObFZ: FO a FK sú povinné 

viesť vlastnú evidenciu napomínaných (ŽK) a vylúčených (ČK) hráčov všetkých svojich družstiev vo všetkých 

súťažiach. Za štart hráča v stretnutiach všetkých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ mužov, dorastencov, 

žiakov, po 5., 9, 12. a po každej ďalšej 3. ŽK, ako aj za štart hráča v súťaži „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale 

mužov“ po 3. a po každej ďalšej 3. ŽK, ako aj za jeho štart v stretnutiach v čase trvania DS, zodpovedá klub a 

samotný hráč. Evidencia ŽK je vedená aj v ISSF, v položke „reporty“. DS uložené v jednej sezóne (za ČK, za 

osobné DS, za kolektívne DS), zostávajú v platnosti a prenášajú sa do druhej nasledujúcej sezóny. 

  



1. NAPOMÍNANIE HRÁČA 
 a) Postihy za ŽK v súťažiach ObFZ: Vo všetkých súťažiach „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ mužov, 

dorastencov, žiakov, po 5., 9, 12. a po každej ďalšej 3. ŽK, nasleduje automaticky zastavenie činnosti hráčovi v 

zmysle DP na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne v príslušnej súťaži. V súťaži „Pohár ObFZ Michalovce vo 

futbale mužov“ po 3. a po každej ďalšej 3. ŽK nasleduje automaticky zastavenie činnosti hráčovi v zmysle DP a 

rozpisu tejto súťaže na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne v tejto súťaži. Tieto DS udeľuje DK v týždni po 

príslušnom kole, najčastejšie v stredu. DK môže jednotlivé DS prerokovať aj bez toho, aby sa zišla na svojom 

zasadnutí, a to hlasovaním „per rollam“, ktoré sa v súčasnosti realizuje najčastejšie formou rozoslania riešeného 

prípadu členom DK elektronickou poštou, teda nie riadnym zasadnutím a bez zvolania zasadnutia. Po týchto 

uvedených počtoch získaných ŽK hráč nesmie nastúpiť na najbližšie 1 súťažné stretnutie za príslušné družstvo 

svojho FO-FK. V tom čase však môže nastúpiť za iné družstvo svojho klubu, ak mu to predpisy dovoľujú.   

 b) Upozornenie na DP, čl. 37/6: Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže 

napomenutie, ktoré by inak  

znamenalo pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa odseku 5 tohto článku, príslušná DK 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.  

 c) Možnosť podania žiadosti o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti za ŽK: 
Hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka dostane 5.ŽK, 9. ŽK, 12. ŽK, alebo každú ďalšiu 3. ŽK, môže 

podľa DP, čl. 37, ods. 6, do 14 dní od oznámenia DS za tieto ŽK v ÚS, písomne prostredníctvom svojho klubového 

ISSF manažéra, cez ISSF, cez elektronickú podateľňu, podaním na DK, požiadať o určenie pokuty namiesto 

pozastavenia výkonu športovej činnosti v nastávajúcom súťažnom ročníku, ktorú hráčovi určí DK podľa počtu 

udelených ŽK v sezóne a ktorú zaeviduje pre klub v mesačnej ZF. Pozastavenie výkonu športovej činnosti sa týmto 

hráčovi zruší a hráč môže nastúpiť na stretnutie v 1. kole nastávajúceho súťažného ročníka. Žiadosť je potrebné 

označiť názvom "Žiadosť o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti".  

  d) Výška minimálnej pokuty DK ObFZ Michalovce namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti za 

5., 9., 12.ŽK po skončení súťažného ročníka: DK ju stanovila takto: muži - 50 €, dorastenci - 20 €, žiaci - 10 €. 

 

2. VYLÚČENIE HRÁČA 

 Postup pri vylúčení hráča v stretnutí: Ak bol hráč v stretnutí vylúčený, alebo ak bolo delegátom stretnutia 

uvedené, že mal byť vylúčený, a ak toto bolo uvedené v zápise o stretnutí a oznámené kapitánovi družstva, je 

toto družstvo FO-FK vyrozumené o tom, že toto previnenie jeho hráča bude DK prerokovávať v týždni po 

stretnutí, najčastejšie v stredu, pričom takýto hráč má zastavenú činnosť NEPO až do prerokovania prípadu DK-

ou, a to i v prípade, že mu za priestupok bude udelená len podmienečná DS. Hráč sa môže zúčastniť 

prostredníctvom svojho klubového ISSF manažéra, cez ISSF, cez elektronickú podateľňu, podaním na DK, k 

svojmu previneniu vyjadriť, môže sa aj osobne zúčastniť na prerokovaní svojho previnenia, pričom svoju 

požiadavku o účasti na prerokovaní je povinný uviesť v tomto podaní na DK. Kolektív, ktorého je hráč členom, 

môže podobným spôsobom na DK doručiť svoje stanovisko k previneniu a návrh DS. DK môže jednotlivé DS 

prerokovať aj bez toho, aby sa zišla na svojom zasadnutí, a to hlasovaním „per rollam“, ktoré sa v súčasnosti 

realizuje najčastejšie formou rozoslania riešeného prípadu členom DK elektronickou poštou, teda nie riadnym 

zasadnutím a bez zvolania zasadnutia. 

  

3. PRIESTUPKY OSTATNÝCH PREVINILCOV 

 Vykázanie funkcionára družstva z lavičky náhradníkov: V prípade, že funkcionár družstva, ktorý sa počas 

stretnutia môže zdržiavať na lavičke náhradníkov, bude v súťažnom stretnutí rozhodcom stretnutia vykázaný z 

lavičky náhradníkov, je FO-FK ako organizátor stretnutia povinný zabezpečiť mu bezpečné miesto na 

vyhradenom mieste. Odchod vykázaného funkcionára z lavičky na vyhradené miesto zabezpečí člen UsS, 

viditeľne označený, ktorý vykázaného funkcionára na vyhradené miesto odprevadí a až do ukončenia stretnutia 

zodpovedá za jeho bezpečnosť. V prípade, že vykázaný funkcionár neakceptuje odchod na vyhradené miesto, 

rozhodca nebude pokračovať v stretnutí. V takomto prípade má vykázaný funkcionár okamžite zakázaný výkon 

funkcie počas stretnutia až do stanovenia DS od DK. Vykázaný funkcionár má možnosť prostredníctvom svojho 

klubového ISSF manažéra, v ISSF, cez elektronickú podateľňu, podaním na DK, sa k svojmu previneniu vyjadriť 

čo najskôr po stretnutí. DK môže jednotlivé DS prerokovať aj bez toho, aby sa zišla na svojom zasadnutí, a to 

hlasovaním „per rollam“, ktoré sa v súčasnosti realizuje najčastejšie formou rozoslania riešeného prípadu členom 

DK elektronickou poštou, teda nie riadnym zasadnutím a bez zvolania zasadnutia.  

         

4. PREVINENIA KOLEKTÍVOV 

       Postup pri nedohraní stretnutia z disciplinárnych dôvodov: Pri nedohraní stretnutia z disciplinárnych 

dôvodov (neprístojnosti; svojvoľné opustenie hracej plochy hráčmi niektorého z družstiev FO-FK; inzultácia R 

alebo AR; alebo iné disciplinárne dôvody) je R stretnutia povinný dôvod jeho ukončenia oznámiť za prítomnosti 

prípadného D, kapitánov (v mládežníckych stretnutiach aj vedúcich) družstiev v šatni rozhodcov. R stretnutia je 



povinný zainteresovaným stranám oznámiť povinnosť zúčastniť sa najbližšieho zasadnutia DK v týždni po 

stretnutí (najčastejšie v stredu o 15:30 h), pričom R (aj prípadný D stretnutia) je povinný priestupok podrobne 

popísať v zápise o stretnutí (D stretnutia vo svojej správe) a každý prípadný AR cez ISSF, cez elektronickú 

podateľňu, podaním na DK, a to najneskôr v najbližší deň po stretnutí. Zástupcovia oboch družstiev FO-FK 

z príslušného stretnutia (hlavný usporiadateľ, kapitáni a vedúci oboch družstiev, i prípadní vinníci), rozhodcovia 

a delegát, sú povinní dostaviť sa na najbližšie zasadnutie DK sami bez predvolania. Za zabezpečenie každého 

uvedeného zástupcu FO-FK na toto zasadnutie zodpovedá jeho FO-FK. Zástupcovia oboch príslušných družstiev 

FO-FK sú povinní prostredníctvom svojho klubového ISSF manažéra cez ISSF, cez elektronickú podateľňu, 

podaním na DK, zaslať stanovisko svojho výboru k danému prípadu. 

 

C. USTANOVENIA KR O ROZHODCOCH A DELEGÁTOCH 
 

1. OBSADZOVANIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 
        a) Rozhodcovia i delegáti sú na jednotlivé súťažné stretnutia obsadzovaní prostredníctvom časti „Obsadenia 

R a D“, ktorá je v priebehu súťaží zverejňovaná na webovej stránke ObFZ vždy v utorok. KR má právo v 

prípade potreby zmeniť obsadenie, ktoré je zverejňované v ÚS ObFZ v piatok. Pri zmene platí vždy posledné 

možné obsadenie. Ak k zmene došlo po zasadnutí KR pred stretnutím, predseda KR (alebo ním poverený člen 

KR) môže obsadenie zmeniť aj telefonicky, pričom futbalové oddiely a futbalové kluby takúto zmenu musia 

akceptovať. Overiť si ju môžu telefonicky u predsedu KR. Takáto zmena, aj s dôvodmi, sa dodatočne prerokuje 

na najbližšom zasadnutí KR, ktorá to vo svojich správach v najbližšej ÚS aj zverejní. Obsadenia na požadované 

nesúťažné stretnutia sú väčšinou zverejňované v ÚS ObFZ.  

        b) KR si vyhradzuje právo voľby spôsobu obsadzovania podľa potreby. KR môže R a D obsadiť na 

stretnutia najvyšších súťaží ObFZ, ale aj na stretnutia najnižších súťaží ObFZ vo všetkých vekových 

kategóriách. 

        c) KR z dôvodu nedostatku R má právo obsadzovať aj tých R, ktorým bolo pozastavené obsadzovanie za 

priestupky v stretnutiach súťaží mužov, a to do funkcií rozhodcov stretnutí mládežníckych súťaží ObFZ. 

        e) Do funkcií rozhodcov a delegátov v súťažiach ObFZ môžu byť obsadení aj rozhodcovia a delegáti 

vyšších súťaží patriaci pod ObFZ MI. Ak títo nie sú obsadení na stretnutia súťaží SFZ alebo VsFZ, vo vlastnom 

záujme by mali telefonicky oznámiť predsedovi KR ObFZ svoj záujem o obsadenie na stretnutia súťaží ObFZ v 

príslušnom kole, v ktorom majú voľno. Toto rozhodnutie prijala najmä KR z dôvodu nedostatku R v súťažiach 

ObFZ. V takomto prípade sú títo R a D povinní poznať aj rozpis súťaží ObFZ. 

         f) V prípadoch nedostavenia sa delegovaného R na stretnutie sa postupuje v zmysle platného SPF. Ak v 

čase úradného začiatku stretnutia nie je na štadióne k dispozícii žiadny rozhodca s platnou kvalifikáciou, súperi 

sa po vzájomnej dohode môžu dohodnúť na rozhodcovi stretnutia z radov klubových zástupcov. Ak sa 

nedohodnú, pristúpi sa k žrebovaniu rozhodcu laika. Za zabezpečenie žrebovania je zodpovedný delegát, v jeho 

neprítomnosti domáce družstvo FO-FK. Obe zúčastnené družstvá určia svojho jedného spôsobilého zástupcu, s 

ktorým musia vopred súhlasiť kapitáni oboch družstiev, a za účasti kapitánov a vedúcich družstiev, prípadne 

delegáta, vyžrebujú rozhodcu stretnutia z oboch určených adeptov. Výsledok žrebovania potom obaja kapitáni 

spolu s vedúcimi družstiev potvrdia svojimi podpismi na zadnej strane zápisu o stretnutí. Toto všetko sa musí 

uskutočniť v termíne čakacej doby, pričom celková príprava stretnutia (konfrontácia hráčov, pohovory s hlavným 

usporiadateľom, vedúcimi družstiev a asistentmi rozhodcu, kontrola RP rozhodcom podľa zápisu, a pod.) sa 

pritom musí zabezpečiť tak, aby sa toto stretnutie mohlo začať hneď po uplynutí 20´ čakacej doby. Ak jeden zo 

súperov nenavrhne svojho rozhodcu laika, stretnutie bude rozhodovať navrhovaný zástupca druhého zo súperov. 

V prípade, že ani jeden zo súperov nenavrhne svojho zástupcu a stretnutie sa pritom neodohrá, pre oboch 

súperov to bude mať za následok hracie a disciplinárne dôsledky (obojstranná kontumácia s príslušnou pokutou 

za nenastúpenie na stretnutie) a pre kapitánov a vedúcich oboch družstiev tiež disciplinárne dôsledky. Stretnutie 

sa musí v každom prípade odohrať. 

        g) FO-FK majú právo najneskôr 21 dní pred štartom jesennej časti, resp. jarnej časti, príslušnej súťaže vetovať 

2 R, AR, D, uvedených v nominačných listinách pre každú sezónu. FO-FK však môže vetovať len R, ktorý mu 

rozhodoval stretnutie, alebo D, ktorý mu bol delegátom, v predchádzajúcej polovici súť. ročníka. 

        h) Rozhodca i delegát je povinný dostaviť sa na každé súťažné stretnutie súťaží ObFZ najneskôr 30 minút 

pred ÚHČ stretnutia. 

        i) Ak stretnutie bolo predčasne ukončené z dôvodu inzultácie R alebo AR, R je povinný dôvod jeho 

ukončenia oznámiť za prítomnosti D, kapitánov družstiev (u mládežníckych družstiev aj ich vedúcich) v šatni R. 

Toto potom R, AR, D, podrobne uvedú vo svojich správach a sú povinní oznámiť zainteresovaným povinnosť 

dostaviť sa na najbližšie zasadnutie DK.  

        j) Ak bol v stretnutí R alebo AR inzultovaný, ale R stretnutie z toho dôvodu neukončil, musí R ešte na HP 

túto skutočnosť oznámiť obidvom kapitánom. Po stretnutí platí zásada oznámenia inzultácie v zmysle postupu v 

predchádzajúcom bode.  



         k) R je povinný v prípade akýchkoľvek problémov v stretnutí, ktoré môžu byť predmetom šetrenia DK 

alebo ŠTK (napr. inzultácia rozhodcov, nedohranie stretnutia z viny niektorého z družstiev, sťažený odchod 

rozhodcov zo štadióna, atď.), neodkladne informovať cez ISSF podaním na príslušnú komisiu z detailu 

príslušného stretnutia. To isté v prípade týchto problémov platí aj pre D, ak stretnutie rozhodoval zástupca klubu. 

To isté v prípade týchto problémov platí aj pre domáce družstvo FO-FK v prípade, ak na stretnutí nebol prítomný 

kvalifikovaný R, a ani D, pričom stretnutie rozhodoval zástupca klubu.  

         l) Nariadenie pre R a D: KR nariaďuje R a D všetkých stretnutí súťaží ObFZ, aby v prípade oneskoreného 

začiatku stretnutia, alebo oneskoreného uzatvorenia nominácií družstiev, dôvod podrobne popísali, v stretnutiach VI. 

ligy mužov a VII. líg mužov uviedli aj to, či sa zabezpečoval videozáznam zo stretnutia, a to v ISSF, rozhodcovia 

v elektronickom zápise o stretnutí (v zázname rozhodcu),delegáti v správe D. 

 

D. USTANOVENIA TMK/KM, CENA FAIR PLAY 

 

 a) Požadované kvalifikácie trénerov futbalu: Pre súťaže riadené ObFZ platia nasledovné ustanovenia 

o kvalifikáciách trénerov s platnou licenciou, ktoré sú FO a FK povinné bezpodmienečne dodržať.  

 Súťaže dospelých: 
 VI. liga mužov  - hlavný tréner - minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „C“ 

    - asistent trénera  - minimálne držiteľ: - tréner III. kvalifikačnej triedy 

 VII. liga mužov  - hlavný tréner - minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „C“ 

    - asistent trénera  - minimálne držiteľ: - tréner III. kvalifikačnej triedy 

 VIII. liga mužov  - hlavný tréner - minimálne držiteľ: - tréner III. kvalifikačnej triedy 

    - asistent trénera  - minimálne držiteľ: - tréner III. kvalifikačnej triedy  

 Tréner, ktorý je v tejto sezóne trénerom družstva mužov, ktoré postúpi do V. ligy VsFZ, je povinný mať 

minimálne licenciu GRASROOTS C s podmienkou, že ihneď po postupe družstva zašle predbežnú prihlášku na 

školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa licencia UEFA B. Ak sa nezúčastní na najbližšom školení trénerov, 

výnimka licencie sa mu dňom zahájenia školenia ruší! 

 Mládežnícke súťaže: 
 súťaže dorastencov - hlavný tréner - minimálne držiteľ: - tréner III. kvalifikačnej triedy 

    - asistent trénera  - minimálne držiteľ: - tréner III. kvalifikačnej triedy 

 súťaže žiakov  - hlavný tréner - minimálne držiteľ: - tréner III. kvalifikačnej triedy 

    - asistent trénera  - minimálne držiteľ: - tréner III. kvalifikačnej triedy  

 Požadované trénerské vzdelanie musí byť ukončené a licencia musí byť platná. Všetci tréneri musia byť 

povinne zaregistrovaní v ISSF, s uvedením druhu platnej licencie. 

 Pred stretnutím predkladá vedúci družstva spolu s registračnými preukazmi aj kópiu platnej licencie trénera, 

ktorý je menovite uvedený v zápise o stretnutí a jeho meno a priezvisko je rovnaké, ako na súpiske družstva.  

 b) Požiadavka na zaevidovanie trénerov futbalu v ISSF: Všetci tréneri všetkých družstiev všetkých súťaží 

ObFZ Michalovce, ktorí sa ešte v ISSF nezaevidovali, sú povinní sa v ňom zaevidovať obratom (zaevidovať sa 

majú skutoční tréneri družstiev, ktorí pri nich robia, hoci nemajú potrebnú kvalifikáciu alebo ju nemajú žiadnu). 

Registračný formulár „Tréner“ je  na adrese: 

„www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/ISSF/Dokumenty/Registracny_formular_Trener.pd

f“.  

Toto tlačivo má každý tréner v počítači vypísať, potom ho obojstranne vytlačiť na 1 papier a vlastnou rukou 

podpísať. Originál tohto tlačiva má potom obojstranne 3x prekopírovať. Originál formulára má zaslať poštovou 

listovou zásielkou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Technický úsek, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava. 

Jednu obojstranne prekopírovanú kópiu formulára má doručiť na ObFZ, jednu má odovzdať svojmu FO - FK a 

jednu si má nechať pre seba. Svoju fotografiu má elektronicky vo formáte v minimálnom rozmere 600 x 800 px, 

150 DPI (názov súboru fotografie je: priezvisko-meno-dátum narodenia) zaslať e-mailom na adresu: 

„jan.gregus@futbalsfz.sk“. Kto z trénerov to takto doposiaľ neurobil, má tak urobiť dodatočne obratom. 

Trénerov sú nato povinní upozorniť funkcionári FO a FK. 

       V sezóne 2018/2019 platí zákaz pôsobenia trénera v dvoch rôznych futbalových kluboch v kategórii 

dospelých v rovnakom časovom období. 

 

 

1. USTANOVENIA KM 

  

 a) Projekt „Program podpory talentovaných hráčov Slovenského futbalového zväzu“ v rámci ObFZ 

Michalovce: V tejto sezóne sa organizuje pre talentovaných žiakov z FO – FK týchto vekových kategórií: U14 

(narodení po 1.1.2005); U13 (narodení po 1.1.2006), U12 (narodení po 1.1.2007). V II. polroku 2018 sa majú 

uskutočniť 4 tréningové zrazy týchto výberov a 4 aj v I. polroku 2019. Všetky FO a FK územne patriace pod 

ObFZ Michalovce (mimo MFK Zemplín Michalovce), aj tie, ktoré nemajú družstvá žiakov, môžu svojich 

talentovaných hráčov požadovaných vekových kategórií do tohto projektu hlásiť e-mailom na adresu: 

„obfzmi@stonline.sk“. Pri každom nahlásenom hráčovi je potrebné uviesť: priezvisko a meno, dátum 

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/ISSF/Dokumenty/Registracny_formular_Trener.pdf
http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/ISSF/Dokumenty/Registracny_formular_Trener.pdf
mailto:jan.gregus@futbalsfz.sk


narodenia, hráčsky post, číslo mobilného telefónu a e-mailovú adresu (v prípade, že hráč nemá vlastný mobilný 

telefón alebo vlastnú e-mailovú adresu, je potrebné uviesť číslo mobilného telefónu alebo e-mailovú adresu 

jedného z jeho rodičov). Nahlásení sú pozvaní na tréningové zrazy týchto kategórií na základe zverejnených 

nominácií. Tieto sú spracovávané na základe nahlásení od FO a FK, ale aj na základe účasti na predchádzajúcich 

zrazoch a dostupných údajov z ISSF. Nominácie sú z ObFZ zasielané k zverejneniu: ● na webovú stránku VsFZ 

i na Facebook; ● na webovú stránku ObFZ Michalovce (www.obfzmi.sk); ● klubovým ISSF manažérom tých 

klubov, z ktorých sú hráči nominovaní na tento zraz; ● tým nominovaným hráčom, u 

ktorých sú uvedené ich e-mailové adresy (alebo ich rodinných príslušníkov). 

 b) Možnosť vytvorenia spoločných družstiev mládeže v súťažiach ObFZ: Susedné kluby malo využívajú 

možnosť v každej sezóne vytvoriť spoločné družstvá mládeže tak, aby jeden klub by mal družstvo dorastencov 

a druhý družstvo žiakov. V tejto sezóne ich mali možnosť vytvoriť tieto, ale aj ďalšie FO a FK. Dokumenty 

k týmto dohodám eviduje a archivuje príslušný riadiaci orgán. Kluby ich nemajú zasielať na SFZ, pretože v ISSF 

nebudú zaznamenané. Ak riadiaci orgán schváli takéto spoločné družstvá, tak o tom je povinný informovať 

pomocou ISSF-pomoc, a to najlepšie formou zoznamu, ktorý bude obsahovať: klub č.1 (ktorý vystupuje za klub 

a po skončení ročníka pokračuje podľa platného SP), klub č.2 (ktorý sa spája s klubom) a vekovú úroveň (čiže 

kategóriu UX, ktorá predstavuje úroveň súťaže, tzn. pri družstvách dorastencov je to väčšinou U19, ale pri súťaži 

mladších dorastencov U17 alebo U16. 

 c) Striedavý štart hráčov mládežníckych družstiev: Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ 

a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej 

vekovej kategórii, pre ktorú platia zásady podľa Súťažného poriadku futbalu, čl. 28/8-10. Dohodu je žiadajúci 

klub povinný podať v ISSF najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti alebo jarnej časti súťaže. Dohoda 

nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich orgánov súťaží o jej schválení. Platnosť dohody sa 

skončí vždy skončením súťažného ročníka. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu 

o striedavom štarte toho istého hráča. V ISSF bola doplnená funkcionalita (je popísaná nižšie) – žiadosť o 

striedavý štart / ukončenie striedavého štartu. Klubový ISSF manažér družstva, v ktorom by mal/a hráč/ka 

štartovať na striedavý štart, zadáva žiadosť, hráč musí žiadosť potvrdiť a následne ISSF notifikuje klubového 

manažéra materského klubu (ten sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť 

táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK; bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým 

stanoviskom, nemôže byť schválená). Po schválení všetkými stranami žiadosť dostáva na 

odsúhlasenie/zamietnutie tajomník príslušnej ŠTK. Tajomník ŠTK na základe SPF, čl. 28 a čl. 31 musí dbať na 

princípy a ustanovenia týchto článkov. Najzákladnejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a 

aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež 

je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade 

ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak 

isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart 

a pod. v zmysle platných noriem SFZ. Nakoľko sú tieto striedavé štarty v kompetencii príslušného riadiaceho 

orgánu, podľa SPF, tak schvaľovací proces musel byť presmerovaný na tajomníkov ŠTK. Ale keďže tieto 

striedavé štarty úzko súvisia s klasickými transfermi je nutná kooperácia medzi matrikárom zväzu a tajomníkmi 

ŠTK. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený zovšeobecnený poplatok 5 €. V prípade, že žiadosť 

je v súlade s týmito článkami, tajomník ŠTK žiadosť schváli. Funkcionalita: v ISSF / elektronická podateľňa / 

žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia 

je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže, v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať.  

 d) Potvrdenie k štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: tento názov nahrádza doteraz používané pojmy - 

potvrdenie o striedavom štarte, potvrdenie o súčasnom štarte. 

 

2. VÝZVA KOMISIE FAIR-PLAY PRI SFZ 

 Komisia Fair-play pri Slovenskom futbalovom zväze každoročne hľadá tých činovníkov spomedzi bývalých i 

terajších hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, ktorí sa zaslúžili dlhodobo alebo jednorázovým 

činom o naplnenie myšlienky fair-play v našom futbale. 

 Jej cieľom je popularizovať idey a činy fair-play, propagovať ich nositeľov a navrhnúť ich na Ceny Fair-play 

MUDr. Ivana Chodáka, ktoré do roku 2006 udeľovala vždy začiatkom roka v Dolnom Kubíne. Na základe 

následného rozhodnutia VV SFZ sa Cena Fair - play MUDr. Ivana Chodáka v ďalšom období vyhlasuje za dva 

roky. 

 Cena Fair-play MUDr. Ivana Chodáka sa udeľuje:  - jednotlivcom  

        - kolektívom. 

Vyhlasuje sa v 3 kategóriách: 

 1. za dlhoročnú príkladnú a úspešnú hráčsku činnosť  

 2. za dlhoročnú príkladnú a úspešnú funkcionársku činnosť, celkový prínos pre slovenský futbal a jeho 

propagáciu 

 3. za výnimočný (mimoriadny) čin vo futbale. 



Návrhy na udelenie cien podávajú:    - futbalové orgány  

        - jednotlivci  

        - iné organizácie. 

 Sekretariát SFZ žiada FO a FK, organizácie, odborné komisie, funkcionárov, trénerov, hráčov, rozhodcov, 

delegátov, novinárov pracujúcich vo futbalovom hnutí, aby svoje písomné návrhy laureátov zasielali najneskôr 

do 31.12. na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30/C, 821 01 Bratislava.  

 Komisia Fair-play pri SFZ zhromažďuje predložené návrhy v priebehu kalendárneho roka a ich vyhodnotenie 

vykonáva po uzavretí písomných návrhov k 31. decembru.  

 Po posúdení a overení údajov z písomných návrhov komisia predloží návrh na udelenie Cien Fair-play 

Výkonnému výboru SFZ na schválenie.  

 Vybratí kandidáti budú ocenení plaketou s textom: „Nositeľ Ceny Fair-play MUDr. Ivana Chodáka za 

rok 2018“ na vyhlásení cien Fair-play za rok 2018, ktoré sa uskutočňuje v Dolnom Kubíne. 

 

E. USTANOVENIA ZÁVEREČNÉ 

 

1. Termíny zasadnutí jednotlivých orgánov ObFZ v súť. ročníku 2018/2019 

 
01) Konferencia - dvakrát ročne podľa plánu zasadnutí: 

     - II. polrok 2018: 1. zas. - 06.07.2018 o 16:00 h;  -  I. polrok 2019:  2. zas. - 04.01.2019 o 15:30 h  
02) RK  - raz polročne podľa potreby  

03) VV  - raz za mesiac podľa plánu zasadnutí (väčšinou v druhý pondelok v mesiaci o 15:00 h) 

04) OK   - operatívne podľa potrieb 
05) DK   - počas súťaží operatívne podľa potrieb v stredu od 15:00 h  

06) KR   - počas súťaží operatívne podľa potrieb v stredu od 15:30 h  
07) ŠTK  - počas súťaží operatívne podľa potrieb v stredu od 15:30 h  

08) MRK - operatívne podľa potrieb 

09) TMK - operatívne podľa potrieb  
10) KM   - operatívne podľa potrieb 

11) EK   - operatívne podľa potrieb. 

Prípadné zmeny uvedených termínov a zmeny zasadacích dní jednotlivých orgánov budú vopred oznámené v 

úradných správach ObFZ. 

a) Tento rozpis obsahuje dve časti, základnú a všeobecnú a je neoddeliteľnou súčasťou platného SPF a je 

záväzný pre ObFZ Michalovce i jeho jednotlivé komisie, rozhodcov, delegátov, i pre všetky FO - FK, ktorých 

niektoré z družstiev štartuje v tomto súťažnom ročníku v súťažiach ObFZ Michalovce. Výklad k tomuto rozpisu 

prislúcha jedine VV ObFZ Michalovce.  

b) VV ObFZ Michalovce si vyhradzuje právo v priebehu súťaží na návrh svojich komisií, i podľa rozhodnutia 

vyšších orgánov FZ, uskutočniť také opatrenia, ktoré zabezpečia regulárny a hladký priebeh súťaží v tomto súť. 

ročníku.  

c) Tento rozpis prerokoval a schválil VV ObFZ Michalovce na svojom 8. zasadnutí po ostatnej volebnej 

konferencii ObFZ, a to dňa 6.7.2018.  

 

 

 

 

 

PaedDr. Vladimír Čan, v. r.,                     Ján Mano, v. r., 

predseda ObFZ Michalovce           zastupujúci sekretár ObFZ Michalovce 
 

 

 

 
 

 
 

 


