
 

 
 

 

Návrh 

Súťažný poriadok SFZ z .... 2022 

 

ktorým sa mení a dopĺňa súťažný poriadok futbaluz 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, súťažného poriadku futbalu z 31. júla 2020 a súťažného poriadku futbalu 

z 8. júna 2021 

  



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 futbaluz 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, 31. júla 2020 a 8. júna 2021 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 12 ods. 1 sa dopĺňa veta, ktorá znie: 

 „Rozpis súťaží profesionálneho futbalu14a) môže ustanoviť, že riadiaci orgán súťaže môže zo 
súťaže vylúčiť aj družstvo, ktoré v priebehu jedného súťažného ročníka zapríčinilo menej ako 
tri kontumácie.“. 

Poznámky pod čiarou k odkazu 14a znie 

„14a Čl. 2 písm. j) stanov SFZ.“. 

2. V čl. 18 ods. 1 písmeno b) znie: 

„b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí; ak družstvá odohrali len jedno vzájomné 
stretnutie, vyšší počet gólov zo vzájomného stretnutia strelených na ihrisku súpera.“. 

3. V čl. 18 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c). 

4. V článku 19 odsek 2 znie: 

„(2) Ak majú v priebehu a po skončení súťaže dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, 
rozhodujú o umiestnení družstva v súťaži kritéria v tomto poradí::  
a) kritéria uvedené v čl. 18 ods. 1, 
b) gólový rozdiel zo všetkých majstrovských stretnutí,  
c) vyšší počet strelených gólov vo všetkých majstrovských stretnutiach,  
d) vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach,  
e) vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach na ihriskách 
súperov,  
f) vyšší počet nerozhodných výsledkov dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach, 
g) vyšší počet nerozhodných výsledkov dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach 
na ihriskách súperov.“. 

5. V článku 19 sa vypúšťa odsek 3. 

6. V čl. 20 ods. 1 sa slová „prvých štyroch najvyšších súťažiach“ nahrádzajú slovami 
„súťažiach riadených ÚLK, SFZ a RFZ“. 



7. V čl. 20 ods. 2 sa dopĺňa veta: „Hráč je oprávnený v jednom súťažnom ročníka hrať za iný 
klub len na základe jednej dohody o striedavom štarte hráča podľa odseku 1.“.  

8. V článku 21 sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie: 

„(6) Ak nie je v zmluve profesionálneho hráča15a vyslovene o štarte hráča na základe dohody 
o striedavom štarte hráča uvedené inak, profesionálny hráč je oprávnený odmietnuť štartovať 
za družstvo klubu, do ktorého je vysielaný na základe dohody o striedavom štarte hráča, ak o 
takomto odmietnutí bez zbytočného odkladu po oznámení o vyslaní do iného klubu 
preukázateľne informuje vysielajúci klub; za preukázateľné informovanie sa nepovažuje 
neštartovanie v stretnutí družstva klubu, na ktoré bol vyslaný.". 

Poznámky pod čiarou k odkazu 15a znie 

„15a Čl. 4 ods. 3 registračného a prestupového poriadku SFZ z 10. 2. 2015.“. 

9. V čl. 28 ods. 4 sa dopĺňa veta: „Klub, ktorý má vytvorené spoločné družstvo mládeže, 
nemôže mať v rovnakej vekovej kategórii vytvorené iné družstvo mládeže.“. 

10. V čl. 28 ods. 7 sa dopĺňa veta: „Hráč hrajúci v spoločnom družstve mládeže, ktorý je 
registrovaný v klube, ktorý bude po skončení dohody o spoločnom družstve mládeže 
pokračovať v súťaži (ods. 5 písm. a) bod 3), nie je oprávnený hrať na základe dohody 
o striedavom štarte (odsek 8).“. 

11. V čl. 28 ods. 8 sa slová „klubom vyššej úrovne súťaže a klubom nižšej úrovne súťaže“ 
nahrádzajú slovami „klubmi rozdielnej úrovni súťaží“. 

12. V čl. 28 ods. 10 sa dopĺňa veta: „Ak klub vyššej súťaže uzatvorí dohodu uvedenú 
v odseku 8, nemôže mať v súťažiach v súťažnom ročníku, ktorého sa dohoda týka, zaradené 
okrem A-družstva iné družstvá rovnakej vekovej kategórie.“. 

13. V článku 31 odsek 1 znie: 

„(1) Dva kluby môžu uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku dohodu o striedavom štarte 
hráčky  

a) za družstvo dievčat vo vekovej kategórii žiačok v jednom klube a za družstvo 
chlapcov vo vekovej kategórii žiakov v druhom klube, alebo 
b) za družstvo dievčat vo vekovej kategórii žiačok v jednom klube a za družstvo 
dievčat  vo vekovej kategórii žiačok v druhom klube, ak 
 1. sú družstvá týchto dvoch klubov v odlišných úrovniach súťaže, a 

2. v družstve žiačok jedného klubu bude štartovať najviac 5 hráčok z druhého 
klubu. 

c) ktorej platnosť je najviac jeden súťažný ročník.“. 

14. V čl. 31 ods. 2 sa pred slová „pred začiatkom“ vkladajú slová „najneskôr 3 dni“. 

15. V čl. 46 ods. 1 písm. d) sa za slovo „U15“ vkladajú slová „a ak dovŕšila 14. rok veku“. 

16.V článku 47 odsek 4 znie: 



„(4) V jednom stretnutí majstrovskej súťaže alebo pohárovej súťaže profesionálneho 
futbalu14a môžu štartovať za jedno družstvo klubu maximálne piati hráči, ktorí nie sú občanmi 
členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Veľkej Británie, 
Švajčiarska alebo kandidátskych štátov Európskej únie, ktoré majú zabezpečené voľné právo 
pohybu osôb a služieb 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, že klub, za ktorý tento hráč štartuje, informuje vopred riadiaci orgán súťaže o 
existencii medzinárodného záväzku, ktorý zaručuje takémuto hráčovi bez ohľadu na jeho 
štátnu príslušnosť rovnaké postavenie v pracovnoprávnej oblasti. Na hráčov, ktorí nie sú 
občanmi štátu s voľným prístupom a nevykonávajú športovú činnosť na základe 
pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, sa uplatňuje limit podľa 
prvej vety.“. 

17. V čl. 47 ods. 5 sa slová „riadených RFZ a ObFZ“ nahrádzajú slovami „amatérskeho 
futbalu19a)“. 

Poznámky pod čiarou k odkazu 19a znie 

„19aČl. 2 písm. k) stanov SFZ.“. 

Doterajší odkaz 19a sa označuje ako odkaz 19b. 

18. V článku 48 odsek 1 znie: 

„V súťažnom stretnutí vo vekových kategóriách mužov a žien môže družstvo striedať najviac 
5 hráčov.“. 

19. V čl. 52 písm. d) sa za slovo „ods.“ vkladajú slová „4 alebo“. 

20. V čl. 52 písm. e) sa slová „až 7“ nahrádzajú slovami „a 8“. 

21. V čl. 68 ods. 1 sa za slovo „stretnutie“ vkladajú slová „alebo ak nie je zabezpečená 
a prítomná zdravotná služba“. 

22. V čl. 70 ods. 1 sa slovo „príčin“ vkladajú slová „z dôvodu neprítomnosti zdravotnej 
služby“. 

23. V čl. 74 písm. p) znie: 

„p) zistiť prítomnosť zdravotnej služby“. 

24. V články 74 sa dopĺňa písmeno q), ktoré znie: 

„q) plniť ďalšie povinnosti podľa tohto poriadku.“. 

Čl. II 

 Tento súťažný poriadokfutbalu nadobúda účinnosť ... 2022. 


