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Zápisnica 

 

zo zasadnutia Komisie pre riadenie II. ligy,  
konanej dňa 26.9.2019 v Dubnici nad Váhom 

 

Prítomní: pp. Švec, Stanko, Lônčík, Pazúr, Pekara, Richtárik 
Ospravedlnený: p. Csutora 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Informácia o zmene člena KDL schválená VV SFZ 
3. Certifikácia štadiónov a platnosť dokumentácie 
4. Termínová listina II.ligy 
5. Informácia o plnení povinnosti hrania hráčov U21 v stretnutiach II.ligy  
6. Diskusia 
7. Záver 

 

k bodu 1 

Zasadnutie komisie otvoril a rokovanie viedol predseda komisie p. Richtárik. 

Predseda komisie predložil návrh programu rokovania, ktorý bol prítomnými 
členmi komisie jednomyseľne schválený. 

k bodu 2 

Predseda komisie informoval prítomných o zmene člena KDL, keď 
odchádzajúceho p.Neuschla nahradil p.Švec (predseda AK II.L), čo bolo 
schválené VV SFZ. Zmena bola vykonaná aj na stránke SFZ v sekcii Komisie 
pre riadenie II.ligy. 

Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

k bodu 3 

Predseda informoval o platnosti certifikátov vydaných KŠI, s ktorou je v stálom 
kontakte. Platnosť certifikátov je uverejnená na stránke SFZ v sekcii KŠI. Ďalej 
spomenul generálnu opravu trávnika v Šamoríne, ktorý už je v prevádzke, 
Trebišov, ktorý opravuje tribúnu a ešte stále ju nemá dokončenú, a preto 
hráva svoje doma vyžrebované stretnutia na okolitých certifikovaných 
ihriskách (Košice, Michalovce). Petržalke končí platnosť certifikátu na UT 
a bude potrebné, aby si platnosť certifikátu obnovili do začiatku jarnej časti. 

Komisia zobrala informáciu na vedomie a poverila predsedu komisie, aby 
dotknutý klub písomne upozornil na potrebu obnovy certifikátu UT. 
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k bodu 4 

Komisia sa zaoberala termínovou listinou aktuálneho súťažného ročníka 
2019/2020, hlavne poslednými dvoma kolami, ktoré by sa mali hrať 
v jednotnom termíne, s ohľadom na tri „B-čka“ a dve farmy, ktorí by mali hrať 
mimo stretnutí FL. 

Komisia sa ďalej zaoberala listom FC ŠTK Šamorín, v ktorom žiada komisiu 
schváliť pondelok ako hrací deň II.ligy. 

Komisia prijala uznesenie, že požiadať o zmenu termínu v posledných dvoch 
kolách budú môcť len tie mužstvá, ktoré nebudú zainteresované do postupu ani 
zostupu. K riešeniu možného problému, keď budú vychádzať posledné kolá 
v tom istom čase ako FL sa vráti v jarnej časti súťaže a prijme konečné 
rozhodnutie tak, aby boli zachované príslušné normy. Zároveň sa uzniesla, že 
v posledných dvoch kolách (29. resp. 30.kolo) nie je možné zmeniť poradie 
vyžrebovaných stretnutí a musí byť zachovaný pôvodný žreb. 

Komisia jednomyseľne potvrdila svoje pôvodné rozhodnutie, že hracím dňom 
II.ligy je sobota, tak ako je to v RS schválené VV SFZ, prípadne deň (piatok, 
nedeľa) nahlásený v prihláške do súťaže, alebo deň stanovený termínovou 
listinou. Preloženie stretnutia na iný termín môže byť vykonané len so súhlasom 
súpera a schválené ORS, prípadne Komisiou. Pri požiadavke B-čiek a fariem na 
preloženie stretnutia si domáci oddiel určuje hrací deň. Komisia sa uzniesla, že 
tri dni (piatok, sobota a nedeľa) sú postačujúcimi hracími dňami II.ligy, čo bude 
potrebné zakomponovať do RS. 

k bodu 5 

Predseda informoval prítomných o plnení povinnosti pre FK, mať na ihrisku 
v majstrovskom stretnutí II.ligy v základnej zostave jedného hráča kategórie 
U21 a mladší. Všetky FK túto povinnosť plnia. Predseda pripraví presný 
prehľad hráčov s minutážou v jednotlivých stretnutiach. 

Poverila predsedu pripraviť sumár štartu hráčov U21 v II.lige a predložiť komisii 
a predsedu AK rokovať o možnosti získania finančného benefitu pre všetky FK 
bez rozdielu. 

k bodu 6 

KDL sa zaoberala: 

Ø možným usporiadaním zimného pohára pre FK II.ligy počas zimnej 
prestávky, aby sa skrátilo „hluché“ obdobie 4 mesiacov, keď sa nehrá 
majstrovská súťaž, prípadne predĺžiť termínovú listinu zaradením 
reprezentačných prestávok (ako FL), čo bude prejednané s FK na najbližšom 
zasadnutí klubov 

Ø dodaním zápasových lôpt pre jarnú časť v počte 20 ks/FK v mesiaci január 
2020 
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Ø zakúpeni svetelných elektronických tabúľ na striedanie pre všetkých 16 FK 

II.ligy s participáciou sponzora 
Ø o zabezpečení rolapov a ich rozmiestnení na pozápasových rozhovoroch 

trénerov po streame, či na tlačovkách 
Ø o možnosti zakúpení nových kamier na natáčanie stretnutí domácim 

oddielom s participáciou sponzora a následného zaškolenia kameramanov 
Ø prerokovať možnosť propagácie II.ligy v regionálnom denníku Sme s firmou 

Petit Pres 
Ø s možnosťou založenia štúdia na propagáciu II.ligy (pozvánky, hodnotenia) 
Ø vytvorenia rezervného finančného fondu pre potreby II.ligy (prerokovať s FK) 

Komisia zobrala informácie na vedomie 

k bodu 7 

Predsedajúci p. M. Richtárik poďakoval prítomným členom Komisie a ukončil 
zasadnutie. 

 

Bratislava 8.10.2019  

 

Zapísal: Miroslav Richtárik 


