Návrh
Súťažný poriadok futbalu
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa súťažný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení súťažného
poriadku futbalu z 21. júna 2015, súťažného poriadku futbalu z 8. marca 2016,
súťažného poriadku futbalu zo 6. júla 2016, súťažného poriadku futbalu z 28. júna 2017,
súťažného poriadku futbalu z 21. júna 2018 a súťažného poriadku futbalu z 18. júna
2019
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa čl. 7 ods. 3 písm. a) a čl. 51 ods. 2
písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu z 3. júna 2016 schvaľuje tento súťaţný
poriadok futbalu:
Čl. I
Súťaţný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení súťaţného poriadku futbalu z 21. júna
2015, súťaţného poriadku futbalu z 8. marca 2016, súťaţného poriadku futbalu zo 6. júla
2016, súťaţného poriadku futbalu z 28. júna 2017, súťaţného poriadku futbalu z 21. júna
2018 a 18. júna 2019 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 2 písm. a) sa na konci dopĺňajú tieto slová: „ak ďalej nie je uvedené inak (čl. 7a ods.
2),“.
2. Článok 2 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) hráčom hráč a hráčka bez ohľadu na pohlavie, ak zo systematického a teleologického
výkladu ustanovenia, v ktorom sa pojem hráč vyskytuje, nevyplýva, ţe ide o hráča muţského
pohlavia; obdobné platí aj pre pojem prípravkár, ţiak, mládeţ a dorast.“.
3. V čl. 3 ods. 1 sa za slovo „neplatí“ vkladajú slová „pre prípady uvedené v čl. 7a a“.
4. Za článok 7 sa vkladá článok 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 7a
Mimoriadna úprava pravidiel súťaže

(1) Ak nie je moţné odohrať majstrovskú súťaţ (všetky kolá súťaţe) v príslušnom súťaţnom
ročníku z dôvodu spočívajúceho mimo rozhodovaciu právomoc riadiacich zväzov, ako je
napríklad vyššia moc, rozhodnutia orgánov verejnej správy (ďalej aj „mimoriadna situácia“),
pri určení postupujúceho a zastupujúceho druţstva v súťaţi, doplnení súťaţe, určení
umiestnenia druţstva a označení víťaza (ďalej len „určenie druţstiev v súťaţi“) sa postupuje
podľa ustanovení tohto článku; ustanovenia tohto poriadku, najmä články 13 aţ 19 a článok
22 sa pouţijú, ak neodporujú ustanoveniam tohto článku.

(2) Súťaţný ročník sa musí bez ohľadu na počet odohratých stretnutí (súťaţných kôl)
i v prípade mimoriadnej situácie skončiť k 30. 6. vo všetkých úrovniach majstrovských súťaţí
okrem dvoch najvyšších muţských súťaţí, v ktorých je riadiaci orgán oprávnený súťaţný
ročník predĺţiť; predĺţenie súťaţného ročníka musí byť v súlade s odporúčaniami a
pravidlami UEFA a FIFA.
(3) Riadiaci orgán súťaţe je oprávnený rozhodnúť o pokračovaní prerušenej nedohratej súťaţe
z dôvodu mimoriadnej situácie tak, ţe kaţdé druţstvo v súťaţi môţe mimo termínovú listinu
uvedenú v rozpise súťaţe odohrať jedno súťaţné stretnutie okrem víkendu aj jedenkrát v
pracovný deň v priebehu 21 kalendárnych dní; to sa nevzťahuje na dve najvyššie muţské
súťaţe.
(4) Ak nie je moţné odohrať v majstrovskej súťaţi v príslušnom súťaţnom ročníku z dôvodu
mimoriadnej situácie aspoň polovicu stretnutí (ďalej len "minimálny počet stretnutí"), riadiaci
orgán súťaţe anuluje výsledky v nedohratej majstrovskej súťaţi a pred začiatkom nového
súťaţného ročníka platí stav zo začiatku súťaţného ročníka, v ktorom sa majstrovská súťaţ
nedohrala.
(5) Ak nie je moţné z dôvodu mimoriadnej situácie odohrať v majstrovskej súťaţi celú súťaţ
a v majstrovskej súťaţi sa odohrá aspoň minimálny počet stretnutí, riadiaci orgán určí víťaza,
postupujúce druţstvo, zostupujúce druţstvo a zaradí druţstvo do súťaţe, pričom
a) postupujúce druţstvo a víťaza určí, len ak by takéto druţstvo skončilo na
postupujúcom mieste i v prípade, ak by sa dohrala celá majstrovská súťaţ,
b) zostupujúce druţstvo určí, len ak je moţné z niţšej súťaţe určiť postupujúce
druţstvo.
(6) Riadiaci zväz niţšej súťaţe je povinný pri rozhodovaní o určení druţstiev v súťaţi
zohľadniť určenie druţstiev v súťaţi uskutočnené riadiacim zväzom vyššej súťaţe.
(7) Organizátor pohárovej súťaţe je povinný do podmienok pohárovej súťaţe pred jej
začiatkom uviesť obdobný postup ako pre majstrovskú súťaţ uvedený v tomto článku, ak by
sa pohárová súťaţ nemohla v príslušnom súťaţnom ročníku celá odohrať z dôvodu
mimoriadnej situácie.
(8) Právo na priamu účasť v UEFA súťaţiach ţien a mládeţe v prípade nedohratia súťaţe
z dôvodu mimoriadnej situácie má bez ohľadu na odseky 4 a 5 druţstvo umiestnené v tabuľke
na prvom mieste v momente posledného prerušenia nedohratej majstrovskej súťaţe, ak to je
v súlade s pravidlami UEFA. “.
5. V článku 12 sa dopĺňa odsekmi 5, ktorý znie:
„(5) Riadiaci orgán súťaţe vylúči zo súťaţe druţstvo, ktorému je v priebehu súťaţe odobratá
licencia, ktorá je jednou z podmienok účasti v príslušnej súťaţi. Vylúčené druţstvo sa
povaţuje za druţstvo zostupujúce z danej súťaţe, pričom sa zrušia (anulujú) všetky výsledky
tohto druţstva v tabuľke; ak je druţstvu v posledných troch kolách súťaţného ročníka
odobratá licencia, výsledky druţstva sa nezrušia (neanulujú), ale kontumujú. Ak zo súťaţe
dotknutej takýmto vylúčením zostupuje iba jedno druţstvo, môţe riadiaci orgán súťaţe
postupovať podľa odseku 4.“.

6. V čl. 16 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „ďalšie“.
7. V čl. 17 ods. 1 písm. a) sa slová „druhom, prípadne nasledujúcom mieste za druţstvom
postupujúcim z tejto súťaţe“ nahrádzajú slovami „najvyššom mieste v tabuľke po skončení
súťaţe za druţstvom postupujúcim podľa článkov 14 a 16“.
8. V čl. 17 ods. 1 písm. b) sa slová „druhom, prípadne nasledujúcom mieste za druţstvom
postupujúcim“ nahrádzajú slovami „najvyššom mieste v tabuľke po skončení súťaţe za
druţstvom postupujúcim podľa článkov 14 a 16“.
9. V čl. 17 ods. 1 písm. c) sa slová „druhom, prípadne nasledujúcom mieste za druţstvom
postupujúcim zo súťaţe o jednu úroveň niţšiu“ nahrádzajú slovami „najvyššom mieste v
tabuľke po skončení súťaţe o jednu úroveň niţšej za druţstvom postupujúcim podľa článkov
14 a 16“.
10. V čl. 17 ods. 6 sa slová „súťaţe najniţšej úrovne“ nahrádzajú slovami „územne príslušnej
najniţšej úrovne oblastnej súťaţe“.

11. V článku 17 sa dopĺňa odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ak klub nezíska pre štart svojho druţstva v súťaţi licenciu, ktorá je jednou z podmienok
účasti v súťaţi, toto druţstvo môţe byť zaradené len do súťaţe minimálne o jeden stupeň
niţšej alebo do najbliţšej niţšej súťaţe, v ktorej nie je získanie licencie jednou z podmienok
na účasť v súťaţi.“.
12. V čl. 18 ods. 1 písmená a) aţ c) znejú:
„a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí; ak druţstvá odohrali len jedno vzájomné
stretnutie, vyšší počet bodov zo vzájomného stretnutia,
b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí; ak druţstvá odohrali len jedno vzájomné stretnutie,
postupuje sa podľa písm. c) za bodkočiarkou,
c) vyšší počet gólov zo vzájomných stretnutí strelených na ihrisku súpera; ak druţstvá
odohrali len jedno vzájomné stretnutie, vyšší počet gólov zo vzájomného stretnutia strelených
na ihrisku súpera.“.
13. V čl. 20 ods. 1 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „štyroch“.
14. V čl. 20 ods. 1 prvej vete sa za slovo ročník vkladá čiarka a slová „pričom medzi klubom
vyššej úrovne súťaţe a klubom niţšej úrovne súťaţe môţe byť rozdiel najviac dvoch úrovní
súťaţí“.
15. V čl. 28 ods. 4 sa za slovo „vytvorení“ vkladá slovo „jedného“, za slovo „osobám“ sa
vkladajú do zátvoriek slová „(ods. 5 písm. a) bod 1)“ a slovo „15“ sa nahrádza slovom „10“.
16. V čl. 28 ods. 5 písm. a) sa za slová „ktorý bude“ vkladajú slová „zároveň (všetky tri body
spolu)“.
17. V čl. 28 ods. 5 písm. c) sa na konci dopĺňa čiarka a slová „ktorý musí jednoznačne
vyvolávať spojitosť s klubom, pre ktorý bolo spoločné druţstvo vytvorené (ods. 5 písm. a)
body 1 aţ 3)“.

18. V čl. 28 ods. 8 sa slová „V regionálnej súťaţi a oblastnej súťaţi môţu uzatvoriť dva kluby
rozdielnej úrovne súťaţí“ nahrádzajú slovami „Dva kluby rozdielnej úrovne súťaţí môţu
uzatvoriť“ a za slovo „kategórii“ vkladá čiarka a slová „ktorej platnosť je najviac jeden
súťaţný ročník“.
19. V čl. 28 ods. 8 sa dopĺňajú tieto vety: „Hráč hrajúci na striedavý štart je oprávnený
štartovať v druhom klube len vo vekovej kategórii, v ktorej hráva v materskom klube,
a zároveň hráč klubu vyššej úrovne súťaţe nesmie štartovať za klub niţšej úrovne súťaţe, ak
za klub vyššej úrovne súťaţe odohral v jednotlivej časti súťaţe (jesennej, jarnej) viac ako
polovicu stretnutí. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený hrať na základe dohody
o striedavom štarte hráča. Vo vekovej kategórii dorastu môţe byť dohoda o striedavom štarte
uzatvorená medzi klubom vyššej úrovne súťaţe a klubom niţšej úrovne súťaţe, medzi
ktorými môţe byť rozdiel najviac dvoch úrovní súťaţí. Vo vekovej kategórii ţiakov môţe byť
dohoda o striedavom štarte uzatvorená medzi klubom vyššej úrovne súťaţe a klubom niţšej
úrovne súťaţe, medzi ktorými môţe byť rozdiel najviac jednej úrovne súťaţe. Druţstvo niţšej
úrovne súťaţe, v ktorom hrali hráči na základe dohody o striedavom štarte, nemôţe postúpiť
do súťaţe, v ktorej pôsobilo druţstvo klubu, ktorého hráči hrali za druţstvo niţšej úrovne
súťaţe na základe dohody o striedavom štarte.“.
20. V čl. 28 ods. 8 sa nad slovo „transferom“ umiestňuje odkaz 16a. Poznámka pod čiarou
k odkazu 16a znie: „16a) Čl. 3 písm. k) body 2 a 3 registračného a prestupového poriadku
SFZ.“.
21. V čl. 28 ods. 9 sa vypúšťa tretia veta.
22. Článok 28 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Kluby sú povinné bezodkladne oznámiť riadiacim orgánom súťaţe prostredníctvom
ISSF predčasné ukončenie platnosti dohôd uvedených v odsekoch 4 a 8.“.
23. V čl. 31 ods. 1 sa za slovo „klube“ vkladá čiarka a slová „ktorej platnosť je najviac
jeden súťaţný ročník“.
24. V článku 31 sa odsek 1 dopĺňa týmito vetami: „Ţiačka môţe počas platnosti tejto dohody
štartovať zároveň len za jedno druţstvo dievčat a za jedno druţstvo chlapcov bez ohľadu na
to, v ktorom klube za aké druţstvo hráva. Ţiačka nie je oprávnená počas platnosti tejto
dohody štartovať v jednom klube za druţstvo chlapcov a druţstvo dievčat a zároveň v druhom
klube za druţstvo chlapcov alebo za druţstve dievčat.“.
25. V čl. 31 ods. 2 sa vypúšťa štvrtá veta.
26. V článku 31 sa odsek 2 dopĺňa touto vetou: „Kluby sú povinné bezodkladne oznámiť
riadiacim orgánom súťaţe prostredníctvom ISSF predčasné ukončenie platnosti dohody
o striedavom štarte hráčky.“.
27. V čl. 38 písm. a) sa za slovo „FIFA“ vkladá čiarka a slová „vrátane získania príslušnej
licencie pre štart v súťaţi, ak je licencia jednou z podmienok účasti v súťaţi“.

28. V čl. 39 ods. 1 sa za slovo „7“ vkladá čiarka a slová „ak riadiaci orgán súťaţe v prípade
mimoriadnej situácie nerozhodne o neskoršom termíne.“.
29. V čl. 41 ods. 2 sa slová „súpiska v ISSF obsahuje“ nahrádzajú slovami „súpiska a zápis
o stretnutí v ISSF obsahujú“.
30. V čl. 41 ods. 2 písm. c) sa za slovom „trénera“ vypúšťa čiarka a slová „asistenta trénera“.
31. V čl. 41 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo vo vekovej kategórii dorastu“.
32. V čl. 46 ods. 1 písm. a) sa za slovo „ţiakov“ vkladajú slová „alebo ţiačok“.
33. V čl. 46 ods. 1 písm. c) sa slovo „U17“ nahrádza slovami „U16 a ak dovŕšil 16. rok
veku“.
34. V článku 47 odsek 4 znie:
„(4) V jednom stretnutí majstrovskej súťaţe alebo pohárovej súťaţe môţu štartovať za jedno
druţstvo klubu maximálne piati hráči, ktorí nie sú občanmi členského štátu Európskej únie,
Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska alebo kandidátskych štátov Európskej únie,
ktoré majú zabezpečené voľné právo pohybu osôb a sluţieb v Európskej únii (ďalej len „štát
s voľným prístupom“). Ak hráč nie je občanom štátu s voľným prístupom, nezapočítava sa do
limitu podľa predchádzajúcej vety len v prípade, ţe klub, za ktorý tento hráč štartuje,
informuje vopred riadiaci orgán súťaţe o existencii medzinárodneho záväzku, ktorý zaručuje
takémuto hráčovi bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť rovnaké postavenie v oblasti
slobodného pohybu osôb a sluţieb v Európskej únii ako hráčovi s občianstvom štátu s voľným
prístupom.“.
35. V čl. 49 ods. 7 sa vypúšťajú slová „na vyzvanie rozhodcu“ a za slová „skončení
stretnutia“ sa vkladá čiarka a slová „ak bolo o jeho konfrontáciu poţiadané (odsek 1)“.
36. V čl. 49 ods. 10 sa slovo „durţtsva“ nahrádza slovom „druţstva“.
37. Článok 52 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n) na cudzí registračný preukaz alebo na identitu iného hráča.“.
38. V čl. 56 písm. m) sa slovo „fmusia“ nahrádza slovom „musia“.
39. V čl. 56 písm. r) sa za slovo „stretnutí“ vkladajú slová „ak nie je v rozpise súťaţe uvedené
inak,“.
40. V nadpise desiatej časti sa za slovo „námietka“ vkladá čiarka a slovo „sťaţnosť“.
41. V nadpise prvej hlavy desiatej časti sa za slovo „námietke“ vkladajú slová „a sťaţnosti“.
42. V nadpise článku 85 sa za slovo „námietka“ vkladajú slová „a sťaţnosť“.
43. V čl. 85 ods. 5 sa za slovo „zväz“ vkladá bodkočiarka a slová „na náleţitosti sťaţnosti
a konanie o nej sa odseky 1 aţ 4 a čl. 86 vzťahujú primerane“.

44. V nadpise tretej hlavy desiatej časti sa za slovo „námietkach“ vkladajú slová „a
sťaţnostiach“.
45. V čl. 88 odsek 1 znie:
„(1) Poplatok za prerokovanie námietky alebo sťaţnosti sa klubu, ktorý ich podal, pripisuje do
mesačnej zbernej faktúry dňom prijatia uznesenia orgánom riadiaceho zväzu, ktorý o
námietke alebo sťaţnosti právoplatne rozhodol v neprospech klubu; ak je navrhovateľ v
konaní o námietke alebo sťaţnosti úspešný, poplatok sa nepripisuje.“.
46. V čl. 88 ods. 3 sa za slovo „námietky“ vkladajú slová „alebo sťaţnosti“.
Čl. II
Tento súťaţný poriadok futbalu nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

