Návrh
Súťažný poriadok SFZ z 8. 6. 2021

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, súťažného poriadku futbalu z 18.
júna 2019 a súťažného poriadku futbalu z 31. júla 2020

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 súťažný
poriadok futbalu:
Čl. I
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, 18. júna 2019 a 31. júla 2020sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 4 ods. 1 sa za slovo „funkcionára“ vkladajú slová „člena realizačného tímu,8a
športového odborníka8b“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
„8a) Čl. 3 ods. 1 písm. j) disciplinárneho poriadku Slovenského futbalového zväzu z 5.
novembra 2013 v znení neskorších predpisov.
8b

) § 6 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
smernica o športových odborníkoch v rámci SFZ a členov SFZ z 5. 9. 2016 v znení smernice
z 5. 9. 2018.“.
Odôvodnenie: Klub sa môže dopustiť porušenia ustanovení SP aj prostredníctvom člena
realizačného tímu a športového odborníka. Definícia uvedených pojmov je uvedená v zákon č.
440/2015 Z.z. o športe, DP SFZ i smernici o športových odborníkoch.
2. V čl. 7a ods. 4 sa za slovo „polovicu“ vkladá slovo „naplánovaných“.
Odôvodnenie: Spresňuje sa význam polovice stretnutí..
3. V článku 7a odsek 5 znie:
„(5) Ak nie je možné z dôvodu mimoriadnej situácie odohrať v majstrovskej súťaži celú
súťaž, riadiaci orgán je oprávnený určiť víťaza, postupujúce družstvo a zostupujúce družstvo
len podľa týchto kritérií:
a) umiestnenie družstva v tabuľke k poslednému prerušeniu súťaže, ak sa odohral
aspoň minimálny počet stretnutí,
b) zostupujúce družstvo sa určí, ak je možné z nižšej súťaže určiť postupujúce
družstvo,
c) na nerovnaký počet odohratých stretnutí jednotlivých družstiev sa neprihliada.“.
Odôvodnenie: Precizuje sa pôvodné ustanovenie, ktoré náležite neodrážalo nepredvídateľnosť
vývoja súťaže v nedohratej súťaži. Riadiaci orgán je oprávnený rozhodovať pri určení

postupujúceho, víťaza, zostupujúceho len podľa týchto kritérií. Ak nie sú splnené, tak sa
o postupujúcom, zostupujúcom, nerozhodne, nikto nepostúpi, nezostúpi.
4. V článku 7a odsek 8 znie:
„(8) Ak to je v súlade s UEFA pravidlami, právo na priamu účasť do UEFA súťaží žien a
mládeže má družstvo
a) umiestnené v tabuľke na prvom mieste v momente posledného prerušenia nedohratej
majstrovskej súťaže aktuálneho súťažného ročníka, ak sa odohral aspoň minimálny počet
stretnutí, alebo
b) umiestnené v tabuľke na prvom mieste v súťažnom ročníku pred nedohratým aktuálnym
súťažným ročníkom, ak sa v aktuálnom súťažnom ročníku neodohral mimimálny počet
stretnutí.
Odôvodnenie: Precizuje sa pôvodné ustanovenie, ktoré náležite neodrážalo nepredvídateľnosť
vývoja súťaže v nedohratej súťaži. Riadiaci orgán je oprávnený rozhodovať pri určení
postupujúceho, víťaza, zostupujúceho len podľa týchto kritérií. Ak nie sú splnené, tak sa
o postupujúcom, zostupujúcom, nerozhodne, nikto nepostúpi, nezostúpi.
5. V čl. 18 ods. 4 sa slová „stretnutia súťaží mládeže“ nahrádzajú slovami „Stretnutia
regionálnych súťaží, stretnutia oblastných súťaží a stretnutia súťaží mládeže všetkých stupňov
riadenia“.
Odôvodnenie: Fyzická kondícia a pripravenosť na zvýšené zaťaženie tela hráčov
regionálnych súťaží a oblastných súťaží v predĺžení riadneho hracieho času nie je na takej
úrovni, aby nedochádzalo v predĺžení k zbytočným zraneniam vplyvom únavy.
Protipandemické opatrenia, obmedzenie pohybu, skupinového tréningu ešte viac prehlbujú
tento „hendikep“ amatérskych hráčov v porovnaní s profesionálnymi hráčmi.
6. V čl. 28 ods. 3, čl. 30 ods. 3, čl. 40 písm. a), čl. 41 ods. 2 písm. c), čl. 46 ods. 2, čl. 48 ods.
5, čl. 60 písm. f), čl. 66 ods. 1 písm. a) a čl. 77 ods. 3 písm. a) a b) sa slovo „tréner“ nahrádza
v príslušnom gramatickom tvare slovami „hlavný tréner“.
Odôvodnenie: Vzhľadom k novému špecifikovania trénera zodpovedného najmä za tréning
a kaučovanie družstva v článku 64 ako hlavného trénera je potrebné vykonať aj súvisiace
legislatívno-technické úpravy v ostatných ustanoveniach súťažného poriadku, aby bol pojem
jednotný v celom predpise.
7. V čl. 28 ods. 4 sa prvá veta znie: „V regionálnej súťaži a v oblastnej súťaži môže klub
uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení jedného spoločného družstva mládeže pre jednu
vekovú kategóriu okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník;
dohodu môžu kluby predčasne ukončiť podľa odseku 13.“.
Odôvodnenie: Zosúlaďuje sa znenie odseku 13 s odsekom 4, lebo platnosť dohody je síce
najviac jeden súťažný ročník, ale dohoda nemusí platiť celý súťažný ročník, ak sa kluby
dohodnú na jej predčasnom ukončení. Taktiež sa upresňuje, že spoločné družstvo možno
vytvoriť len pre jednu vekovú kategóriu hráčov.

8. V čl. 28 ods. 7 sa za slovo „3“ vkladá čiarka.
Odôvodnenie: Štylistická úprava.
9. V čl. 28 ods. 8 sa slovo „stretnutí“ nahrádza slovami „hracieho času (odsek 1)“.
Odôvodnenie: V niektorých prípadoch nastúpi hráč len na pár minút, čo sa považuje už za
odohratie celého stretnutia, čo však neodráža pôvodný zámer, že do nižšej súťaže môžu byť
nasadzovaní najmä hráči, ktorí najmä sedia na lavičke v klube vyššej súťaže, ktorí nemajú
dostatočné zápasové nasadenie.
10. V čl. 28 ods. 8 sa veta „Vo vekovej kategórii žiakov môže byť dohoda o striedavom štarte
uzatvorená medzi klubom vyššej úrovne súťaže a klubom nižšej úrovne súťaže, medzi
ktorými môže byť rozdiel najviac jednej úrovne súťaže.“ nahrádza vetou „Vo vekovej
kategórii žiakov môže byť dohoda o striedavom štarte uzatvorená medzi klubom vyššej
úrovne súťaže a klubom nižšej úrovne súťaže, medzi ktorými môže byť rozdiel, ak ide
o dohodu medzi klubmi republikových súťaží navzájom, klubmi regionálnych súťaží
navzájom a klubmi medzi týmito dvomi stupňami súťaží, najviac jednej úrovne súťaže, a ak
ide o dohodu medzi klubmi oblastných súťaží navzájom a klubom regionálnej súťaže
a klubom oblastnej súťaže, najviac dvoch úrovní súťaže.“.
Odôvodnenie: V družstvách najmä oblastných súťaží býva častejšie nedostatok hráčov, aby
poskladali funkčné družstvo a možnosť uzatvoriť dohodu s klubom len o jednu úroveň vyššiu
znižuje pravdepodobnosť, že sa im žiacke družstvo podarí zostaviť. Návrh rozširuje možnosť
uzatvoriť dohodu medzi klubmi oblastných súťaží navzájom a klubom regionálnej súťaže a
klubom oblastnej súťaže, medzi ktorými je rozdiel najviac dvoch úrovní súťaže.
11. V čl. 35 ods. 5 sa slová „to neplatí, ak riadiaci orgán súťaže nerozhodol o zmene termínu
stretnutia A-družstva klubu najneskôr 14 dní pred stretnutím A-družstva klubu“ nahrádzajú
slovami „dohodu o odohratí stretnutia B-družstva klubu v rovnaký deň, ako sa odohrá
stretnutie A-družstva toho istého klubu, nemôžu kluby uzatvoriť, ak riadiaci orgán súťaže
rozhodolo zmene termínu stretnutia A-družstva v lehote 14 dní pred termínom stretnutia Bdružstva podľa termínovej listiny“.
Odôvodnenie: Precizuje sa pôvodné znenie.
12. V článku 40 sa dopĺňa písmeno f) ktoré znie:
„f) zabezpečiť na stretnutí prítomnosť hlavného trénera s platnou trénerskou licenciou podľa
prílohy č. 2.“.
Odôvodnenie: Vo vzťahu k trénerom sa vyslovene ustanovuje povinnosť klubu zabezpečiť na
stretnutie prítomnosť trénera s požadovanou trénerskou licenciou pre príslušnú súťaž.
13. V čl. 46 ods. 2 sa veta „Klub je povinný predložiť tieto súhlasy riadiacemu orgánu súťaže,
ak ho riadiace orgán súťaže na to vyzve.“ nahrádza vetou „Klub je povinný predložiť tieto
súhlasy riadiacemu orgánu súťaže na základe jeho výzvy alebo inému orgánu alebo osobe
delegovanej riadiacim zväzom spôsobom uvedeným v rozpise súťaže.“.
Odôvodnenie: Ponecháva sa na riadiace zväzy, aby si upravili spôsob predkladania súhlasov.

14. V čl. 47 ods. 4 sa za slovo „Nórska“ vkladajú slová „Veľkej Británie“.
Odôvodnenie: Veľká Británia vystúpila z EÚ, avšak ak hráč z Británie splní podmienky pre
voľný pohyb osôb a služieb, môže u nás pôsobiť za rovnakých podmienok ako hráč
z členského štátu EÚ.
15. V článku 47 odsek 5 znie:
„(5) V majstrovských súťažiach a pohárových súťažiach riadených RFZ a ObFZ môžu v
jednom stretnutí majstrovskej súťaže alebo pohárovej súťaže štartovať za jedno družstvo
klubu maximálne štyria hráči s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo Slovenskej
republiky (ďalej len „neslovenské občianstvo“); rozpis súťaže môže ustanoviť aj nižší
maximálny počet hráčov s neslovenským občianstvom, ktorý môžu štartovať za jedno
družstvo klubu v jednom stretnutí majstrovskej súťaže alebo pohárovej súťaže.“.
16. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťajú slová „o športe o o zmene a doplnení
niektorých zákonov“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.
17. V čl. 56 písm. b) sa vypúšťajú slová „ak tak ustanoví rozpis súťaže,“.
Odôvodnenie: Mať návštevný poriadok a organizačný povinnosť bude povinnosť pre každý
klub.
18. V článku 56 písmeno l) znie:
„l) zabezpečiť delegátovi zväzu vzhliadnutie záznamu zo stretnutia s obsluhou (video alebo
IT technik),“.
19. V čl. 56 písm. t) sa slová „informačné tabule“ nahrádzajú slovami „tabule na striedanie“.
20. V článku 56 písmeno u) znie:
„u) zabezpečiť informačnú elektronickú tabuľu s obsluhou na zobrazenie minimálne skóre
a času stretnutia, ak tak ustanovuje rozpis súťaže“.
Odôvodnenie bodov 16 až 18: Precizujú sa povinnosti.
21. V čl. 56 písm. v) sa za slovo „stretnutie“ vkladá slovo „aj“.
Odôvodnenie: Okrem zdravotne postihnutých divákov je organizátor povinný zabezpečiť
prístup aj pre riadnych divákov, čo je implicitne dané.
22. V článku 56 sa vkladajú písmená x) a y), ktoré znejú:
„x) poskytnúť súčinnosť riadiacemu zväzu súťaže pri prevádzke systému video asistenta
rozhodcu (ďalej len „VAR“) a zabezpečiť infraštruktúrnu podporu na jeho prevádzku podľa
pokynov riadiaceho zväzu súťaže,

y) poskytnúť súčinnosť riadiacemu zväzu súťaže pri prevádzke televízneho alebo
rozhlasového vysielania záznamu stretnutia a zabezpečiť infraštruktúrnu podporu na jeho
realizáciu podľa pokynov riadiaceho zväzu súťaže.“.
Odôvodnenie: Rozširujú sa povinnosti organizátora poskytnúť riadiacemu zväzu nevyhnutnú
súčinnosť pri zabezpečovaní prevádzky VAR a televízneho a rozhlasového vysielania.
23. V čl. 57 ods. 1 sa za slovo „ju“ vkladá slovo „najmä“.
Odôvodnenie: Spresňuje sa definícia, lebo usporiadateľskú služby môžu tvoriť aj iné osoby,
ako sú uvedené v zákone č. 440/2015 Z.z.
24. V čl. 57 ods. 2 sa dopĺňa táto veta: „Usporiadateľskú službu riadi hlavný usporiadateľ.
Hlavný usporiadateľa sa riadi pokynmi organizátora a bezpečnostného manažéra.“.
Odôvodnenie: Zdôrazňuje sa vzťah v usporiadateľskej službu.
25. V článku 58 sa vypúšťa odsek 1. Doterajší odsek 2 sa ponecháva bez označenia.
26. V článku 58 sa dopĺňajú písmeno d) a e), ktoré znejú:
„d) byť pri výkone svojej funkcie oblečený v reflexnej veste alebo reflexnej rovnošate a
označený s výrazným nápisom „Hlavný usporiadateľ“,
e) zúčastniť sa na porade pred stretnutím za účasti organizátora a delegáta zväzu, ak tak
ustanovuje rozpis súťaže.“.
Odôvodnenie k bodom 25 a 26: Legislatívno-technická úprava.
27. V článku 60 písmeno d) znie:
„d) zabezpečiť prevádzku pokladne a turniketov, ak sú nainštalované,“.
Odôvodnenie: Rozširuje sa povinnosť usporiadateľa o zabezpečenie prevádzky pokladne.
28. V nadpise článku 61 sa slovo „štatút“ nahrádza slovom „činnosť“.
Odôvodnenie: Štatút usporiadateľskej služby sa doteraz nikde nezaviedol.
29. V článku 61 sa slová „a štatútom usporiadateľskej služby, ak ho rozpis súťaže ustanovuje“
nahrádzajú slovami „organizačným poriadkom a návštevným poriadkom“.
Odôvodnenie: Spresňuje sa okruh predpisov, ktoré majú vplyv na rozsah povinností
usporiadateľa. Štatút nie je zavedený.
30. V čl. 63 písm. e) sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „ako vedúci družstva“.
Odôvodnenie: Precizuje sa povinnosť, resp. oprávnenie, aby vykonával len to, čo mu
umožňuje SP ako vedúcemu družstva. a aby nevykonával niečo iné, napr. trénerskú činnosť.
31. Článok 64 vrátane nadpisu znie:

„Článok 64
Tréner
(1) Hlavný tréner, asistent trénera, tréner brankárov, kondičný tréner, asistent-špecialista32a) sú
oprávnení vykonávať svoju činnosť len s príslušnou platnou trénerskou licenciou
a požadovanou kvalifikáciou pre príslušný stupeň a úroveň32b) v súlade s prílohou č. 2, ak
ďalej nie je uvedené inak. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže SFZ na základe
písomnej žiadosti riadiaceho zväzu prostredníctvom technického úseku rozhodnúť o úprave
požadovanej trénerskej licencie uvedenej v prílohe č. 2 pre jednotlivú súťaž.
(2) Hlavný tréner je povinný
a) dohliadať na disciplínu a poriadok v družstve a vyžadovať ich dodržiavanie, viesť
hráčov k dodržiavaniu princípu fair play,
b) pripraviť družstvo na dosahovanie najvyššej výkonnosti a jednotlivých hráčov na
dosiahnutie morálnej, fyzickej, technickej a taktickej pripravenosti,
c) riadiť tréningový proces družstva a hráča,
d) viesť a riadiť (koučovať) družstvo a jednotlivých hráčov v stretnutí, zabezpečiť
rozcvičenie hráčov pred stretnutím,
e) riadiť činnosť ostatných členov realizačného tímu v tréningovom procese a stretnutí,
f) byť prítomný na stretnutí od jeho začiatku,
g) zabezpečiť výkon a vykonávať ostatné trénerské činnosti, ktoré mu ukladajú
osobitné predpisy a pokyny riadiaceho zväzu súťaže.
(3)

Asistent trénera, tréner brankárov, kondičný tréner a asistent-špecialista sú oprávnení
a) spolupracovať s hlavným trénerom pri výkone jeho činností podľa odseku 2 podľa
pokynov hlavného trénera,
b) vykonávať ostatné trénerské činnosti, ktoré im ukladajú osobitné predpisy a pokyny
riadiaceho zväzu súťaže.

(4) Činnosti trénera uvedené v odseku 2 je oprávnený vykonávať iba hlavný tréner, ak ďalej
nie je uvedené inak (odsek 5).
(5) Rozpis súťaže môže ustanoviť počet stretnutí alebo týždňov, v ktorých je oprávnený
vykonávať činnosť hlavného trénera podľa odseku 2 asistent trénera, ak hlavný tréner nemôže
dočasne plniť svoje povinnosti. Klub je povinný bezodkladne prostredníctvom ISSF
informovať riadiaci orgán súťaže o dočasnej neschopnosti hlavného trénera vykonávať jeho
povinnosti.
(6) Hlavný tréner je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v odseku 2 aj

a) pri viacerých družstvách toho istého klubu,
b) v družstvách odlišnej vekovej kategórie a úrovní súťaží viacerých klubov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b znejú:
„32a) Čl. 2 ods. 1 a 2 smernice o športových odborníkoch v rámci SFZ a členov SFZ z 5. 9.
2016, Napríklad čl. 3 ods. 2 písm. b) smernice o vzdelávaní trénerov z 24. 5. 2016.
32b)

§ 83 zákona č. 440/2015 Z.z., Smernica SFZ k vzdelávaniu trénerov z 24. 5. 2016 v znení
neskorších predpisov.“.
Odôvodnenie: Zavádza sa nové označenia trénera ako hlavného trénera, počíta sa do
budúcnosti i s novým trénerským pojmom – asistent špecialista. Rozširujú sa povinnosti
hlavného trénera a k asistentovi trénera sa dopĺňajú ostatní trénerskí športoví odborníci.
Činnosť hlavného trénera je oprávnený vykonávať len hlavný tréner, pri jeho dočasnej
neschopnosti aj asistent trénera, ale už nikto iný.
32. Článok 72 znie:
„(1) Delegovanou osobou na súťažnom stretnutí je
a) delegát zväzu,
b) pozorovateľ rozhodcov,
c) rozhodca,
d) asistent rozhodcu,
e) náhradný rozhodca,
f) pomocný asistent rozhodcu,
g) video asistent rozhodcu,
h) asistent video asistenta rozhodcu,
i) iná osoba určená riadiacim zväzom k účasti na stretnutí.
(2) Rozpis súťaže ustanovuje, či v príslušnej súťaži môže jedna osoba vykonávať na stretnutí
súčasne funkciu delegáta zväzu a aj funkciu pozorovateľa rozhodcov, alebo je na stretnutí
povinná prítomnosť delegáta zväzu aj pozorovateľa rozhodcov.“.
Odôvodnenie: Vymenúvajú sa explicitne ďalšie osoby delegované riadiacim zväzom na
stretnutie. Vypúšťa sa pojem „delegát stretnutia“, ktorý je plne podradený pod pojem delegát
zväzu. Delegát zväzu najmä vo vyšších súťažiach vykonáva to, čo spadalo len do právomoci
„delegáta stretnutia“, v nižších súťažiach je jeho označenie a funkcie nezmenené, pokrýva
v nich aj funkciu pozorovateľa rozhodcov.

33. V čl. 74 písm. d) sa za slovo „hráča“ vkladajú slová „a hlavného trénera“ a vypúšťajú sa
slová „ktorý nemá platný registračný preukaz alebo“.
Odôvodnenie: Ak hráč nemá platný RP, tak nie je ani v ISSF. Rozhodca už fyzicky
nekontroluje platnosť RP. Ak nie je možné overiť totožnosť trénera, rovnako sa nepripustí na
stretnutie.
34. Za článok 76 sa vkladá článok 76a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 76a
Video asistent rozhodcov
(1) VAR sa v súťaži môže použiť, ak tak ustanovuje rozpis súťaže. Rozpis súťaže zároveň
ustanoví podmienky jeho použitia, ktoré nesmú byť v rozpore s podmienkami uvedenými
v tomto článku.
(2) O použití VAR v stretnutí rozhoduje delegovaný rozhodca.Funkčnosť alebo použite
VARnemá vplyv na rozhodnutie delegovaného rozhodcu o stretnutí.
(3) Zóna VAR musí byť umiestnená v neutrálnej zóne susediacou bezprostredne s hracou
plochou vo vzdialenosti minimálne 5 metrov od hráčskej lavičky oboch družstiev, ktorej
minimálne rozmery sú 1,5 m x 1,5 m. Zóna VAR musí byť viditeľná pre verejnosť, ktorá však
nemôže mať možnosť pozorovať obrazovku so zábermi zo stretnutia vo VAR zóne.
(4) Klub súťaže, v ktorej je možné použiť VAR, je povinný umožniť riadiacemu zväzu súťaže
zriadiť na štadióne, na ktorom hrá jeho družstvo domáce stretnutia,VAR zónu a zabezpečiť
zapojenie infraštruktúry nevyhnutnej k prevádzke VAR zóny (napr. kabeláž, WLAN,
obrazovky, informačné tabule).“.
Odôvodnenie: Zavádza sa VAR do podmienok súťažných poriadku, pretože tento inštitút
napomáha správneho rozhodnutiu delegovaného rozhodcu v stretnutí.
35. V čl. 77 ods. 1 písm. e) znie:
„e) vykoná po stretnutí pohovor s rozhodcom, asistentmi rozhodcu, prípadne s ďalšími
delegovanými rozhodcami, vyhodnotí ich činnosť na stretnutí, zhodnotí ich výkon a obsah
pohovoru uvedie v správe delegáta zväzu zo stretnutia (ďalej len „správa delegáta“), ak na
stretnutí nie je pozorovateľ rozhodcov,“.
Odôvodnenie: Uvedenú právomoc delegát zväzu vykoná len v prípade, ak na stretnutí nie je
pozorovateľ rozhodcov, aby nehodnotili rovnakú činnosť dve delegované osoby súčasne.
36. V čl. 77 ods. 2 písm. f) sa slová „v správe delegáta zväzu zo stretnutia (ďalej len „správa
delegáta“)“ nahrádzajú slovami „vo svojej správe“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Vyššie v ods. 1 písm. e) sa zavádza legislatívna
skratka.
37. V čl. 77 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

Odôvodnenie: Stanovuje sa dlhšia lehota na spracovanie správy.
38. V čl. 77 ods. 2 písmeno g) znie:
„g) spracovať správu delegáta v ISSF najneskôr v lehote určenej v rozpise súťaže alebo
usmernení príslušnej odbornej komisie, ak rozpis súťaže lehotu neustanovuje“.
Odôvodnenie: Termín na vyplnenie správy delegáta po stretnutí sa predlžuje na 48 hodín.
Termín na vyplnenie správy sa ponecháva na riadiaci zväz.
39. V článku 77 odsek 4 znie:
„(4) Ak delegát zväzu zistí, že sa hráč za chrbtom rozhodcu počas stretnutia, v polčasovej
prestávke alebo po skončení stretnutia dopustil priestupku na vylúčenie, je povinný to
oznámiť rozhodcovi a požiadať ho, aby zaznamenal priestupok hráča do zápisu o stretnutí. Ak
sa podľa delegáta zväzu hráč dopustil priestupku na vylúčenie pred začiatkom druhého
polčasu, nesmie byť hráčovi z tohto dôvodu zakázaný nástup do druhého polčasu. Takýto
priestupok je delegát zväzu povinný oznámiť rozhodcovi pred začiatkom druhého polčasu
alebo ihneď po skončení stretnutia. Delegát zväzu oznámi priestupok na vylúčenie po
skončení stretnutia bezodkladne kapitánovi a v stretnutí vekovej kategórie mládeže aj
vedúcemu družstva, ktorého hráč sa priestupku dopustil. Delegát zväzu zároveň oznámi tento
priestupok podaním na príslušnú komisiu prostredníctvom ISSF a jasne a vecne popíše tento
priestupok v správe delegáta.“.
40. V čl. 77 ods. 5 sa dopĺňa táto veta: „Ak delegát zväzu zistí, že sa člen realizačného tímu
družstva alebo funkcionár dopustil pred stretnutím, v stretnutí alebo po stretnutí hrubého
nešportového prejavu, oznámi tento priestupok podaním na príslušnú komisiu
prostredníctvom ISSF a jasne a vecne popíše tento priestupok v správe delegáta.“.
41.V článku 77 odsek 6 znie:
„(6) Delegát zväzu vykoná po stretnutí s hlavným usporiadateľom alebo prítomným
zástupcom organizátora, prípadne inými osobami (bezpečnostný manažér) vyhodnotenie
priebehu stretnutia a činnosti usporiadateľskej služby; účasť hlavného usporiadateľa, zástupcu
organizátora alebo bezpečnostného manažéra na vyhodnotení je povinná. Vo vyhodnotení
oznámi všetky svoje zistenia, aj závažné nedostatky zistené v priebehu stretnutia, ktoré uvedie
jasne a vecne v správe delegáta a v prípade potreby aj v podaní na príslušnú komisiu
prostredníctvom ISSF.“.
Odôvodnenie k bodom 39 až 41: Vzhľadom k ISSF sa vypúšťajú povinnosti informovať osobne
dotknutých účastníkov o obsahu záznamu, pretože tieto sú dostupné v ISFF Delegát zväzu je
povinný oznamovať aj prejavy hrubého nešportového správania členov realizačného tímu
a funkcionárov.
42. V článku 77 sa vypúšťa odsek 7. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
Odôvodnenie: Pôvodný odsek 7 sa presunul do odseku 1 písm. e).

43. Článok 78 znie:
„Článok 78
Pozorovateľ rozhodcov
(1) Pozorovateľ rozhodcov37a) je osoba s požadovanou kvalifikáciou delegovaná na stretnutie
riadiacim zväzom súťaže prostredníctvom príslušnej odbornej komisie v súťažiach riadených
SFZ.
(2) Pozorovateľ rozhodcov je povinný najmä:
a) sledovať priebeh stretnutia,
b) pozorovať, dozerať a hodnotiť výkon rozhodcu, asistenta rozhodcu, náhradného
rozhodcu a ostatných rozhodcov delegovaných na stretnutie,
c) dbať nad dodržiavaním ustanovení pravidiel futbalu, ostatných futbalových
predpisov a rozhodnutí riadiaceho zväzu súťaže,
d) vykonať po stretnutí pohovor s rozhodcom, asistentom rozhodcu a iným rozhodcom
delegovaným na stretnutie, v ktorom vyhodnotí ich výkon počas stretnutia a obsah
pohovoru uvedie v správe pozorovateľa rozhodcov.“.
Odôvodnenie: Určujú sa kompetencie pozorovateľa rozhodcov.
44. V čl. 78 ods. 1 sa za slovo „rozhodcov vkladá odkaz na poznámku pod čiarou 37a), ktorý
znie:
„37a) Čl. 2 písm. f) smernice SFZ o odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov,
pozorovateľov rozhodcova lektorov vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti
z 1. 5. 2018.“.
Odôvodnenie: Špecifikuje sa pozorovateľ rozhodcov odkazom na smernicu o jeho vzdelávaní.
45. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane
nadpisu znie.
„Príloha č. 2 k Súťažnému poriadku futbalu
Licenčné požiadavky na hlavného trénera, asistenta, trénera brankárov a kondičného
trénera
1. Hlavný tréner je povinný mať v súťažiach vekovej kategórie mužov minimálne túto
licenciu:
a) UEFA PRO licencia v 1. a 2. najvyššej súťaži,
b) UEFA A licencia v 3. najvyššej súťaži,
c) UEFA B licencia v ostatných regionálnych súťažiach,
d) UEFA C licencia v oblastných súťažiach.

2. Hlavný tréner je povinný mať v súťažiach vekovej kategórie dorastu minimálne túto
licenciu:
a) UEFA Elite Youth A licencia v najvyšších republikových súťažiach,
b) UEFA A licencia v ostatných republikových súťažiach,
c) UEFA B licencia v regionálnych súťažiach,
d) UEFA C licencia v oblastných súťažiach.
3. Hlavný tréner je povinný mať v súťažiach vekovej kategórie žiakov minimálne túto
licenciu:
a) UEFA A licencia v najvyšších republikových súťažiach starších žiakov,
b) UEFA Youth B licencia v najvyšších republikových súťažiach mladších žiakov,
c) UEFA B licencia v regionálnych súťažiach,
d) UEFA C licencia v oblastných súťažiach.
4. Hlavný tréner je povinný mať v súťažiach vekovej kategórie prípravka minimálne túto
licenciu:
a) UEFA Youth B licencia v najvyšších republikových súťažiach,
b) UEFA C licencia v regionálnych súťažiach,
c) SFZ D licencia v oblastných súťažiach.
5. Asistent trénera je povinný mať v súťažiach v uvedených v bodoch 1 a 3 minimálne takú
licenciu, ktorá je najviac o jeden stupeň nižšia, akú je povinný mať hlavný tréner pre
jednotlivú súťaž.
6. Tréner brankárov je povinný mať minimálne túto licenciu:
a) UEFA Goalkeeper A licencia v najvyšších republikových súťažiach vekovej
kategórie mužov a dorastu,
b) UEFA Goalkeeper B licencia v ostatných súťažiach všetkých vekových kategórií.
7. Kondičný tréner je povinný mať minimálne túto licenciu:
a) SFZ Football Fitness A licencia v najvyšších republikových súťažiach vekovej
kategórie mužov a dorastu,
b) SFZ Football Fitness B licencia v ostatných súťažiach všetkých vekových
kategórií.“.
Odôvodnenie: Dopĺňa sa príloha s požiadavkami na minimálne licencie trénerov pre
jednotlivé súťaže.
Čl. II
Tento súťažný poriadok futbalu nadobúda účinnosť 1. 7. 2021.

