
                                                                                                                                                  1 

  Východoslovenský futbalový zväz,   042 96 Košice,  Alejová 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

R O Z P I S 
 

 

V Ý C H O D O S L O V E N S K Ý C H 

 

 

F U T B A L O V Ý C H   S Ú Ť A Ž Í 

 

 

R I A D E N Ý C H   VsFZ   K O Š I C E 

 

 

 

 

 

pre súťažný ročník  2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  2 

1.8 Východoslovenský futbalový zväz,  042 96 Košice, Alejová 2 

 

Určené: 

 

a) futbalovým klubom riadeným VsFZ 

b) výkonným výborom oblastných futbalových zväzov Východoslovenského regiónu 

c) členom Konferencie, Výkonného výboru a komisií VsFZ 

d) rozhodcom a delegátom VsFZ 

 

Výkonný výbor VsFZ:  

 
               1.  Ing. Richard  HAVRILLA - predseda VV VsFZ 

               2.  PhDr. Jozef KRIŽALKOVIČ    - podpredseda VV VsFZ za Prešovský kraj 

               3.  Ján ŠPIVÁK    - podpredseda VV VsFZ za Košický kraj 

               4.  Jaroslav  ŠVARC   - člen VV VsFZ za Košický kraj 

   5.  Vendelín NOVYSEDLÁK - člen VV VsFZ za Košický kraj 

               6.  Jozef GAZDAG   - člen VV VsFZ za Košický kraj 

               7.  Štefan  VAĽKO   - člen VV VsFZ za Prešovský kraj 

    8.  Peter  GOGA            - člen VV VsFZ za Prešovský kraj 

               9.  Vladimír DROBŇÁK  - člen VV VsFZ za Prešovský kraj 

    

       Marcel  EPERJEŠI -  sekretár VsFZ  

                             Alžbeta MAJLÁTHOVÁ - ekonómka zväzu – matrikárka VsFZ 

       

Revízna komisia: 
                              Ing. Ján  BARILLA - predseda RK 

 

Konferencia Východoslovenského futbalového zväzu: 

 
1.   Ing. Karol ZVOLÁNEK - Jiskrova 6, 04001 KE,  karolzvolanekdeleget@gmail.com 

2. Ing. Pavol TURCZYK    - Vrchná 11,  04016 Košice, turkon@centrum.sk 

3. Ing. Ľubomír HLIVÁK  - Watsonová 4/A, 04001 Košice,  lubomir.hlivak@tuke.sk 

4. Matej KOČIŠ   - 04411 Trstené pri H., kocis.mato@gmail.com 

5. Martin PALENČÁR         - Nová 444/771, 04410 Geča, mpalencar@centrum.sk 

6. Maroš ČIERNY   - Štóska 6, 044 25 Medzev cierny.maros69@gmail.com 

7. Jiȓí BALLARIN   - 082 12 Trnkov 44, jiri.ballarin@gmail.com 

8. František SABOL                       - Gardom 33, 082 21 Veľký Šariš,  f.sabol@centrum.sk 

9. Pavol  ŠUHAJ              - Nám. sv. Martina 10, 082 71 Lipany, 

                                                       suhajpavol@gmail.com 

10. Peter KOŠČO   - Družstevná 214/19, Plechotice,  koo.peter71@gmail.com          

11. Marcel TOMÁŠ   - 076 14Michaľany,  marcel.tomas.lokomotiva@gmail.com 

12. Zoltán ILLES              - S.Petöfiho 196/25, Malý Horeš, illeszoltan83@gmail.com 

13. Radoslav BOBKO  - 053 22 Odorín 161, radoslav.bobko@post.sk 

14. Mgr.Peter  JENDRÁL  - Moyzesova 19, 058 01 Poprad, fkhrabusice@gmail.com   

15. Mgr. Juraj KOTRÁDY  - SNP 332, 05562 Prakovce,  juraj.kotrady@gmail.com 

16. Štefan KÚN   - 1.Mája 677, 04901 Krásnoh. Podhradie,  kun7@centrum.sk 

17. RNDr. Ján  DŽUBÁK       - ul. 9. mája 3, 048 01 Rožňava, dzubakj@gmail.com 

18. Michal DOMÍK   - Čučma151, 04801 Rožňava, mfk.roznava@gmail.com 

19. František HANC  - Komenského 2063, 06901 Snina,  frantisek.hanc@centrum.sk  

20. Peter JENČURA  - 066 01 HN, Laborecká 4,  pjencura@gmail.com  

mailto:turkon@centrum.sk
mailto:lubomir.hlivak@tuke.sk
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21. Mgr. Martin POLÁK - Myslina 70,  06601 Humenné,  martin.polak82@gmail.com 

22. Ladislav BARVIRČÁK - Bokšanská 1338/3,  091 01 Stropkov, statusbar@zoznam.sk 

23. Pavel  PIRŠČ  - Sovietskych hrdinov 355/46,089 01Svidník, oofz@stonline.sk 

24. Jozef MATI  - Fučíková 454, 08701 Giraltovce, vinaren@centrums.k                                     

25. Mgr.Pavol BANČANSKÝ- Dubník 1517 / 14, 093 01 Vranov n/T, pavolban@gmail.com 

26. Jozef POHLOD  - Hermanovská 492/45, 09434 Bystré,  pohlod@pobox.sk 

27. Ing. Ján VALČO  - Mládežnícka 2138/5, 09302 Hencovce,  jan.valco@stonline.sk  

28. Vladimír  GAVALIER - Mojzesová 2808/8, 058 01  Poprad, vladimir.gavalier@gmail.com 

29. Vladimír  HOFFMAN - ul. 1. mája 34, 059 01 Spišská Belá, hoffman@tatragroup.sk  

30. Jozef KOMARA   - Trhovisko 26, 053 04 Sp.Podhradie,  j.komara@pobox.sk 

31. Mgr. Jozef  KOVALČÍK - 065 31 Jarabina 325,      sefko1@centrum.sk 

32. Karol  KAČMARČÍK      - Jarmočná  36, 064 01 Stará Ľubovňa, ofzsl@post.sk 

33. Ján FRȌLICH  - 065 45 Plavnica 30,  janofrolich@onet.eu 

34. PaedDr. Vladimír  ČAN  - ul. Jána Hollého 81, 071 01  Michalovce,   can@gphmi.sk 

35. Ing. Peter  PILCH  - Družstevná 503/10, 072 22 Strážske, peter.pilch@gmail.com 

36. Jozef HORŇÁK  - ul. Topolianská 60, 07101 Michalovce, domsprav@domsprav.sk 

37. Mgr. Ján LABANC - Kobyly č.253,   labanc.jan@gmail.com 

38. František  ŠOTT  - Potočná 5, Bard.Nová Ves,  schott@schott.sk 

39. Ing. Anton CHOVANEC - Pod Kútmi 19, Dlhá Lúka,   abmbj@stonline.sk 

 

Pri VV pracujú tieto komisie: 
 Ing. Štefan  OLŠAVSKÝ               - predseda ŠTK 

 Ing. Miroslav URBAN  - predseda DK 

 Ing. Gabriel  ÁDÁM           - predseda KR 

 Mgr. Peter  SZÉNAY  - predseda KM 

 PaedDr. Juraj MIHALČIN               - predseda TMK 

JUDr. Ondrej  BRENDZA  - predseda OK 

  

Bankové spojenie VsFZ  Košice 
 

Všeobecná úverová banka Košice – vidiek 

Číslo účtu: 

IBAN: SK75 0200 0000 0000 1543 9542 
                                              IČO : 17074029  

              DIČ : 2021157369  

Poštu adresovať: 

       Východoslovenský futbalový zväz,  Alejová 2,  042 96  Košice 

              

              Telefón a fax:  055/ 6433566, 0911 945550 – p. Eperješi Marcel,  

                                                    e-mail: marcel.eperjesi@futbalnet.sk 

 

               Telefón matrika a registrácia: 055/ 7898322,  0907 992394 – p. Majláthová Alžbeta  

   e-mail: alzbeta.majlathova@futbalnet.sk 

               Telefón koordinátor projektu Podpora talentovanej mládeže a koordinátor vzdelávania 

trénerov: 0902 937 057 - p. Szénay Peter, e-mail : peter.szenay@futbalsfz.sk 

 

oficiálny e mail : marcel.eperjesi@futbalnet.sk 
web stránka: www.vsfz.futbalnet.sk   

 

 

http://www.vsfz.futbalnet.sk/
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OBLASTNÉ   FUTBALOVÉ   ZVAZY 
 

KOŠICKÝ  KRAJ: 
 

Mestský futbalový zväz,  Alejova 2, 042 96 Košice    

Web: mfz-kosice.futbalnet.sk  e-mail: stefan.olsavsky@futbalnet.sk 

Predseda:  Dušan SEDLÁK    M. 0905 782271   

Sekretár:   Ing. Štefan OLŠAVSKÝ  M: 0905 811450, 0907 940410,     

   

Oblastný futbalový zväz  Košice – okolie, Alejova 2, 042 96 Košice     

Web: obfz-kosice-okolie.futbalnet.sk e-mail: obfzkeokolie@gmail.com 

Predseda:  Marcel  EPERJEŠI  M: 0911 945550  

Sekretár:   Jakub EPERJEŠI   M: 0944 491818 

   

Oblastný futbalový zväz Michalovce        ul. P.O.Hviezdoslava 7, 071 01 Michalovce   

Web: www.obfzmi.sk                           e-mail: obfzmi@stonline.sk 

Predseda:  PaedDr. Vladimír  ČAN  M: 0917 685525,  TZ: 056/6423097  

Sekretár:  Ján Mano     T/F:  056/6423890,   

      M: 0918 978877 

 

Oblastný futbalový zväz Rožňava            Štítnicka 64, 048 01 Rožňava     

Web: www.obfz-roznava.futbalnet.sk email: ladislav.david76@gmail.com 

Predseda:  RNDr. Ján  DŽUBÁK  M: 0907 587257    

Sekretár:   Ladislav DÁVID   T: 0915 903183 

        

 

Spišský oblastný futbalový zväz,   Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves  

Web: www.sofz.sk    e-mail: sofzsnv@gmail.com   

Predseda: Jaroslav  ŠVARC   M: 0905 428216  

Sekretár: Mgr. Július  STRAKA   M: 0905 611322 

 

Oblastný futbalový zväz Trebišov   J. Kostru 1, 075 01 Trebišov     

web: www.obfztv.sk    email: obfztv@obfztv.sk   

Predseda:  Ing. Peter KOŠČO  M: 0905 824118   

Sekretár:   Ing. Július DUŠEK  M: 0905 909128 
 

PREŠOVSKÝ  KRAJ: 
 

Oblastný futbalový zväz Bardejov ,  Mlynská 1, 085 01  Bardejov  

web: obfzbardejov.sk    e-mail: obfzbardejov@obfzbardejov.sk  

Predseda:  Mgr. Ján  LABANC     M: 0903 910044,   0907 978528 

Sekretár:   Mgr. Peter ŽIDIŠIN  T/F: 054/ 4722538 

     M: 0905911579, 0905 707879, sekretar@obfzbardejov.sk 

 

Oblastný futbalový zväz  Humenné,  Osloboditeľov 3, 066 01 Humenné    

web: www.obfzhumenne.sk   e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk 

Predseda:  Peter JENČURA   M: 0905 582636  pjencura@gmail.com 

Sekretár:   Mgr. Ladislav  MOCHNACKÝ  M:  0905 809038 

 

 

 



                                                                                                                                                  5 

Podtatranský futbalový zväz                 Športová 2, 058 01 Poprad     

Web: www.pfz-poprad.sk  e-mail: sekretar@pfz-poprad.sk,  predseda@pfz-poprad.sk 

Predseda:  Štefan  VAĽKO   M: 0911 473209 

Sekretár:   Anna  CHMUROVÁ  M: 0911 728949,  0905 772646 

 

Oblastný futbalový zväz  Prešov   Jarkova 41, 080 01 Prešov     

Web: www.obfz-presov.sk   e-mail: futbal@obfz-presov.sk 

Predseda: Ing.Jiȓí BALLARIN   M: 0911 696702   

Sekretár:  Ing. Martin  KLOVANIČ   T:   051/ 7720544, M: 0908 654 834 

 

Oblastný futbalový zväz Stará Ľubovňa,  Farbiarska 47, 064 01 Stará Ľubovňa    

Web: ofzsl.webnode.sk   email: ofzsl@post.sk      

Predseda:  Mgr. Jozef  KOVALČÍK  M: 0907 122072  

Sekretár:  Karol  KAČMARČÍK   M: 0905 065099,  0905 565475 

 

Ondavský oblastný futbalový zväz Svidník,  Sov. Hrdinov 200, 089 01 Svidník   

Web: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk      e-mail: oofz@stonline.sk    

Predseda: JUDr. Ondrej  BRENDZA M: 0905 532659 

Sekretár:  Pavol PIRŠČ    Tel:  054/ 7521482 

      M: 0905 638555,  0918 492772 

 

Oblastný futbalový zväz Vranov, ul. Dr.C.Daxnera 86/4, 093 01 Vranov nad Topľou   

Web: www.obfzvranov.sk   e-mail: obfzvranov@gmail.com   

Predseda:  Peter  GOGA   M: 0903 611019    

Sekretár:   Mgr. Miroslav KUŽMA  M: 0908 183691 

 

Adresa SFZ:   Tomášikova  30 C,   821 01  Bratislava  

e-mail : office@futbalsfz.sk 

funkcionári : meno.priezvisko@futbalsfz.sk napr. jan.baran@futbalsfz.sk   

web stránka : www.futbalsfz.sk 

Bankové spojenie :  Slovenská Sporiteľňa  číslo účtu : SK51 0900 0000 0050 1701 9990 

                                 IČO :  00687308, DIČ : 20208913, IČ DPH : SK 2020898913 

Adresa ULK: Únia ligových klubov, Tomášiková 30C, 821 01 Bratislava 
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A.  VŠEOBECNÉ   USTANOVENIA 
 

1. Riadenie súťaží 

 

Kategória dospelých 

 III. L - východ 

 IV. liga – sever 

 IV. liga – juh 

       V. liga – skup. podtatranská 

            V. liga – skup. šarišská 

       V. liga – skup. košicko-gemerská   

 V. liga – skup. zemplínska 

V. liga – skup. vihorlatsko-dukelská     

 

Kategória dorastu 

 III. liga – starší dorast  

 III. liga – mladší dorast  

 IV. liga – skup. podtatranská 

 IV. liga – skup. šarišská 

  IV. liga – skup. košicko-gemerská   

            IV. liga – skup. zemplínska 

            IV. liga – skup. šarišsko-dukelská     

 

Kategória žiakov - dvojičky 

II. liga starší žiaci   U15 – skupina  A 

 II. liga mladší žiaci U13 – skupina  A 

 II. liga starší žiaci   U15 – skupina  B 

 II. liga mladší žiaci U13 – skupina  B 

 II. liga starší žiaci   U15 – skupina  C 

 II. liga mladší žiaci U13 – skupina  C 

 II. liga starší žiaci   U15 – skupina  D 

 II. liga mladší žiaci U13 – skupina  D 

  

Kategória prípravky 

- tvoria samostatnú kapitolu v tomto Rozpise 

 

Kategória ženy 

 II. liga žiačky 

Plán akcií VsFZ: 
 - Memoriál Gejzu Princa v dňoch 11. – 14.8.2019 v Košiciach 

 - Memoriál Bohdana Benedika – 30.11. – 1.12.2019 v Poprade 

 - Vyhlásenie jedenástky roka III.L dospelých - november/december 2019 

 - RTU U14 – 26. – 29.5.2020 v Senci 

 - Venglošov pohár U14 – 13. až 14.12.2019 v B. Bystrici 

 - Regions cup – 29.8. až 1.9.2019 
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2. Termíny a hracie dni 

 

Termínová listina je nedeliteľnou súčasťou tohto Rozpisu a termíny v nej uvedené sú záväzné 

pre všetky FK východoslovenských  súťaží a pre oblastné futbalové zväzy v rámci 

Východoslovenského regiónu. 

 

TERMÍNOVÁ   LISTINA 
 

Východoslovenských futbalových súťaží pre súťažný ročník 

2019-2020 

 

DOSPELÍ  A DORAST 
Jesenná časť 2019 Jarná časť 2020 

16 účastníkov 14 účastníkov 12 úč. mládež 16 účastníkov 14 účastníkov 12 úč. mládež 

kolo dátum kolo dátum kolo dátum kolo dátum kolo dátum kolo dátum 

1. 28.7.     16. 3.11.19     

2. 31.7.     17. 10.11.19     

3. 4.8. 1. 4.8.   18. 22.3. 14. 3.11.19   

4. 11.8. 2. 11.8. 1. 10.8. 19. 29.3. 15. 29.3. 12. 27.10.19 

5. 18.8. 3. 18.8. 2. 17.8. 20. 5.4. 16.  5.4. 13. 4.4. 

6. 25.8. 4. 25.8. 3. 24.8. 21. 12.4. 17. 12.4. 14. 11.4. 

7. 1.9. 5. 1.9. 4. 31.9. 22. 19.4. 18. 19.4. 15. 19.4. 

8. 8.9. 6. 8.9. 5. 7.9. 23. 26.4. 19. 26.4. 16. 25.4. 

9. 15.9. 7. 15.9. 6. 14.9. 24.  3.5. 20.  3.5. 17. 2.5. 

10. 22.9. 8. 22.9. 7. 21.9. 25. 10.5. 21. 10.5. 18.  9.5. 

11. 29.9.. 9. 29.9. 8. 28.9. 26. 17.5. 22. 17.5. 19. 16.5. 

12. 6.10. 10. 6.10. 9. 5.10. 27. 24.5. 23. 24.5. 20. 23.5. 

13. 13.10. 11. 13.10. 10. 12.10. 28. 31.5. 24. 31.5. 21. 30.5. 

14. 20.10. 12. 20.10. 11. 19.10. 29. 7.6. 25. 7.6. 22. 6.6. 

15.  27.10. 13. 27.10.   30. 14.6. 26. 14.6.   

Súťaže VsFZ s 10 účastníkmi začínajú dňa 24.8.2019. Jarná časť začne 4.4.2020 

Súťaže VsFZ s 12 účastníkmi začínajú dňa 10.8.2019. Jarná časť začne 28.3.2020 

III.L SD+MD   kopíruje termínovú listinu dospelých. Hrací deň je sobota. Druhé kolo sa odohrá 

dňa 28.8.2019.  

 

Slovenský pohár dospelých (SC): 

 V súťažnom ročníku 2019 – 2020 ďalej pokračuje model SC za účasti aj regionálnych 

družstiev tretích, štvrtých aj piatych líg na základe prihlášok. Súťaž SC riadi ŠTK SFZ, keď 1.kolo 

SC  ho riadi v súčinnosti s ŠTK RFZ. Družstvá hrajú na vlastné náklady. Termíny SC sú 

nasledovné: 

Predkolo – 14.7.2019,  I.k – (21.)31.7.,  II.k – 14.8., III.k – 11.9.,  IV.k – 25.9.,  V.k – 30.10.2019 

 

7. kolo Tipos III.ligy – odohrá sa dňa 10.11.2019 

17.kolo Tipos III.ligy – stanovuje sa termín17.11.2019 v prípade priaznivých poveternostných 

podmienok. V prípade, že by boli podmienky nevyhovujúce, odohrá sa 17.kolo pred zahájením 

jarnej časti SR 15.3.2020 

 

Krajská futbalová  liga – zimný pohár predsedu KSK : 

VsFZ zorganizuje v spolupráci s KSK “ Krajskú futbalovú ligu - Zimný pohár predsedu KSK„ 

v mesiacoch január – marec. Jeho organizácia bude upresňovaná cez úradné správy VsFZ. 
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3. Účastníci súťaží 

sú uvedení v tomto Rozpise 

 

4. Vyžrebovanie súťaží 

Vyžrebovanie je uvedené v prílohe tohto Rozpisu a je jeho nedeliteľnou súčasťou. 

 

5. Hracie dni a hracie časy 

a) Hracím dňom pre súťaže dospelých je zásadne nedeľa, resp. iný deň stanovený komisiou ŠTK. 

Pre súťaže mládeže - sobota, resp. iný deň na základe dohody stanovený komisiou ŠTK.  

b) ÚHČ dospelých sú uvedené v čl. 35 SP. Stretnutia dvojičiek staršieho a mladšieho dorastu sa 

hrajú samostatne. Hrací čas III.L SMD je sobota – SD o 10,00 a MD o 12,15 hod.. Stretnutia 

samostatných skupín dorastu IV. líg sa hrajú  v sobotu v UHČ o 14,00 hod. Iný UHČ, resp. 

termíny stretnutí sú predmetom výnimiek. 

c)  ÚHČ družstiev dvojičiek sobota – II.L mladší a starší žiaci: starší žiaci o 10,00 hod. a mladší 

žiaci o 11,45 hod.. 

d) Súťaže dvojičiek – prípravky U11, U10, U9 ročníkov tvoria samostatnú kapitolu tohto 

Rozpisu. 

e) Výnimky z ÚHČ sú uvedené pri rozlosovaní jednotlivých skupín. 

f) ŠTK si vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny alebo hracie časy v odôvodnených prípadoch 

v súlade so zásadami, že stretnutia sa predohrávajú.  

g) V posledných 2 kolách sa rušia všetky výnimky z ÚHČ stretnutí dospelých.  Zároveň si ŠTK 

vyhradzuje právo v stretnutiach o postup alebo zostup v odôvodnených prípadoch zrušiť 

čakaciu dobu a stanoviť pre vytypované stretnutia dvojičiek staršieho a mladšieho dorastu 

jednotný hrací čas.  

 

6) Miesto stretnutia 

a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK VsFZ, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na 

1. mieste. Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku vôbec musia byť nahlásené  na ŠTK 

VsFZ, a tá musí ihrisko znovu schváliť. 

b) V súťažiach je možné odohrať stretnutie aj v obrátenom poradí, ak je to z ekonomického alebo 

z iného hľadiska výhodnejšie a oba zainteresované kluby sa na tom dohodli, ale  zásada 

odohrať stretnutia na oboch ihriskách nesmie byť porušená. 

c) Všetky FK sú povinné v prihláške do súťaže zaregistrovať v systéme ISSF, a uviesť, na 

ktorom štadióne budú hrať svoje domáce majstrovské stretnutia. Zmena ihriska v priebehu 

súťažného ročníka musí byť odsúhlasená ŠTK v zmysle článku 6.a tohto Rozpisu. 

d) Majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a žiakov sa hrajú zásadne na trávnatých plochách. 

ŠTK povoľuje odohratie majstrovských stretnutí všetkých kategórií v jesennej časti od 1. 11. 

2019 a v jarnej časti do 30.4.2020 aj na vedľajších trávnatých, a ihriskách s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UT, pokiaľ boli schválené ŠTK. Ihrisko s UT môže byť aj na neutrálnej pôde. V týchto 

termínoch o hracej ploche je oprávnený rozhodnúť usporiadajúci FK. Ak vplyvom 

poveternostných podmienok v priebehu celého súťažného ročníka, t.j. mimo uvedených 

termínov, je hlavná hracia plocha rozmoknutá, a odohratie stretnutia na nej by mohlo spôsobiť 

škody, stretnutie možno odohrať aj na pomocnom trávnatom, resp. s UT, ihrisku, pokiaľ je 

schválené ŠTK. V tomto prípade s konečnou platnosťou rozhodne rozhodca stretnutia. 

V prípade, že FK má k dispozícií umelú trávu, ŠTK povoľuje hrať stretnutia dospelých okrem 

uvedených termínov len v prípade nespôsobilosti trávnatej HP, resp. na základe vzájomnej 

dohody so súperom predloženej a schválenej ŠTK VsFZ.  

e) Ak vplyvom poveternostných podmienok /počas celej sezóny/  je hlavné ihrisko rozmoknuté a 

odohratie predzápasu mládeže by na ňom spôsobilo vážne škody, môže sa takéto stretnutie 

odohrať automaticky na schválenom pomocnom trávnatom ihrisku, resp. s UT.  

f) Usporiadajúci FK vo všetkých súťažiach je povinný umožniť hosťujúcemu FK vykonanie 

filmového alebo videozáznamu z celého stretnutia. Porušenie tohto ustanovenia sa bude 
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pokladať za porušenie predpisov a nariadení tohto Rozpisu a bude  riešené podľa príslušných 

článkov DP a tohto Rozpisu čl.7 bod f. 

Domáce FK v Tipos III. lige - východ, IV. a V. lige dospelých sú povinné zabezpečiť 

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

a tiež v rámci propagácie futbalu na web stránke futbalnet.sk. Z uvedeného dôvodu od nového SR 

sú  FK Tipos III.L a IV.L aj V. líg povinne ukladať videozáznamy zo stretnutí na úložisko SFZ na 

archiváciu do 48 hodín po stretnutí. Spôsob vkladania nájdete na webovej stránke - 

http://navody.futbalnet.sk/sportnet.php.  

    Videozáznam musí byť zabezpečený v  nasledovnej kvalite: 

- nestrihaný a neprerušovaný s časovým záznamom od začiatku do konca hry až po odchod  

aktérov stretnutia do     kabín, a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času, 

- pohon kamery musí byť vždy krytý batériami a musí byť vyhotovený z optimálneho miesta  

a v požadovanej kvalite.  

- námietky v systéme ISSF podaním na komisiu so žiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu je 

potrebné zaslať do 48 hod. po stretnutí. Za námietky pre vzhliadnutie videa je jednotný 

poplatok: 40 €, ktorý bude predmetom zbernej faktúry. V prípade vyhovenia námietke sa 

tento vklad klubu vráti. 

- V prípade neuloženia videozáznamu v stretnutiach o postup, resp. zostup  bude domácemu 

FK uložená poriadková pokuta min. 500 €.   

Námietky pre vzhliadnutie videozáznamu na výkon R musia obsahovať: 

- názov a adresu klubu, ktorý podáva sťažnosť 

- mená, priezviska a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať 

- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti 

- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť         

s vyznačením času (minutáže)                     

- predloženie, resp. požiadanie o predloženie /v prípade hosťujúceho klubu, ktorý si sám 

videozáznam nevyhotovoval /  príslušnej video dokumentácie v súlade s týmto bodom 

- námietky na výkon R sa podávajú v systéme ISSF cez podanie na komisiu KR v danom 

stretnutí, ktorú zároveň obdrží v tomto systéme aj  súper prostredníctvom klubového 

manažéra 

g) Kapitán, spolu u mládeže aj s vedúcim,  má právo po ukončení stretnutia v stanovenej lehote 

do 48 hodín podať námietky v systéme ISSF v zmysle SP čl.80, bod 3. Kapitán môže vzniesť 

námietky proti: 

- výsledku stretnutia 

- priebehu stretnutia (nie však voči výkonu rozhodcu) 

- náležitostiam hracej plochy 

- štartu niektorého súperovho hráča 

- výstroju hráčov súperovho družstva 

- striedaniu náhradníkov 

- popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov 

 

7. Hospodárske náležitosti  

a) Družstvá štartujúce  v regionálnych  súťažiach VsFZ sú povinné uhradiť štartovné na základe 

schválenia VV VsFZ vo výške III.L – 550 €, IV.L – 400 € a V.L – 300 €. Štartovné je klub 

povinný uhradiť cez zbernú faktúru v systéme ISSF so stanovenou dobou splatnosti. V prípade 

neuhradenia štartovného v stanovenej dobe splatnosti nebude klub zaradený do súťaže. Rozpis 

platieb za delegované osoby bude generovaný v systéme ISSF za predchádzajúci mesiac 

vystavením zbernej faktúry pre klub. Uhradením zbernej faktúry odpadnú pre jednotlivé kluby 

administratívne a finančné nároky spojené s organizáciou domácich súťažných stretnutí v 

súvislosti s vyššie uvedenými zákonmi. 

 

 

http://navody.futbalnet.sk/sportnet.php
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U15, U14 - Z  Súťaž riadi ŠTK SFZ 

U13, U12  ŠTK SFZ, stretnutia rozhodujú R – čakatelia (kluboví R) 

II.L Ž 14 470 Hradí VsFZ z vlastných zdrojov na základe rozhodnutia VV 

II.L žiačky 171 Hradí VsFZ z vlastných zdrojov na základe rozhodnutia VV 

    

b) Zberné faktúry sú vystavované v systéme ISSF, ktoré sú generované vždy k poslednému dňu 

v mesiaci. Splatnosť týchto faktúr je vyznačená v zbernej faktúre, t.j finančné prostriedky 

musia byť v dober splatnosti pripísané na účet SFZ. Riadiaci orgán súťaže odpočíta tri body 

družstvu klubu najvyššej súťaže najvyššej vekovej kategórie za každé stretnutie, ktoré odohrá počas 

neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom po splatnosti,  SP čl.83. 

c) Prostriedky štartovného budú použité na riadiacu činnosť VsFZ, prácu komisií, organizáciu 

turnajov mládeže.  

d) Po odhlásení  družstva po uzavretí súťaží komisiou ŠTK sa štartovné nevracia. Poplatok za toto 

odstúpenie zo súťaže je min. 300 €.  

e) Každý FK hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady. 

f) Pokuty, ktoré udelí riadiaci zväz (jeho komisia), sú FK povinné uhradiť prostredníctvom 

zberných faktúr v zmysle predchádzajúceho bodu „a“.  

g)  Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia sa stanovuje uhradiť náklady 

disciplinárneho konania prostredníctvom zberných faktúr. Pre súťaže riadené VsFZ je výška 

poplatku stanovená takto:  

kategória jednotlivci kolektív 

U dospelých 

III.L V 

IV. a V.L 

U dorastu  a žiakov 

 

20 € 

10 € 

5 € 

 

20 € 

10 € 

5 € 

Vyššie uvedené poplatky sa vzťahujú aj na prerokovávanie napomínaných hráčov. 

h)  Za prerokovanie žiadosti zmeny termínu stretnutia po uzavretí súťaží komisiou ŠTK a 

v priebehu SR je stanovený nasledovný poplatok: dospelí III.L – 20 €, ostatní -10 €, stretnutia 

mládeže – 5 €,  ktorý je predmetom zbernej faktúry. V prípade žiadosti a dohody predloženej 

v kratšej dobe ako 10 dní sú tieto poplatky dvojnásobné. 

i)  Usporiadajúci FK je povinný vydať hosťujúcemu FK 25 voľných vstupeniek pre družstvo  

dospelých a 22 pre družstvo mládeže (dorast, mladší dorast a žiaci). 

j)  FK, ktorého družstvo z ľubovoľných dôvodov nenastúpi na majstrovské stretnutie, je povinné    

    uhradiť na účet zväzu poriadkovú pokutu prostredníctvom zberných faktúr. Minimálna  

    poriadková pokuta sa pre jednotlivé stupne súťaží na základe schválenia Konferenciou VsFZ  

    stanovuje nasledovne: 

- III.L - východ        - 500 €  

- IV. liga muži  - 400 €  

- V. liga muži  - 300 € 

- II. liga S+M dorast        - 300 €  

- III. liga dorast  - 100 €   

- st. žiaci + ml. žiaci - 100 €  

 V prípade nenastúpenia na stretnutie v posledných 3 kolách je táto poriadková pokuta 

dvojnásobná, ak sa jedná v stretnutí o priame ovplyvnenie postupu alebo zostupu. Ak 

družstvo mládeže nastúpi na stretnutie a skončí stretnutie pre pokles hráčov pod 7, zaplatí 

poriadkovú pokutu 50 € prostredníctvom zbernej faktúry. U dospelých 50% z pokuty za 

nenastúpenie.  

 V prípade nenastúpenia na stretnutie z uvedenej poriadkovej pokuty 50% pripadne FK, 

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

s prípravou ihriska, resp. vycestovaním na neuskutočnené stretnutie. 

k) Rozhodcom a delegátom zväzu delegovaných VsFZ-om patrí náhrada cestovných výdavkov a  
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    stravné v zmysle schváleného uznesenia VV VsFZ, ktoré sú súčasťou nižšie uvedených náhrad  

rozhodcov a delegátov uvedených v tabuľke. V zmysle Zákonníka práce pri dohode 

o pracovnej činnosti a  vykonaní práce prináleží delegovaným osobám príplatok za sobotu, 

nedeľu a sviatok, ktoré sú priamo generované v systéme ISSF. 

    Pre súťažný ročník 2019-2020 boli VV VsFZ schválené tieto náhrady rozhodcom a  delegátom  

    zväzu v €:   

  III.L - 
východ 

IV. L V.L III. 

LSD 

III. 

LMD 

IV.LD LSŽ LMŽ II.L  

žiačky 

 

R 

Hrubá odmena 60 22 18 10 10 8 10 10 6 
Cestovné  49 49 37 16 8 5 5 
Stravné 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 

 

AR 

Hrubá odmena 30 8 7 7 7 - 10 10  
Cestovné  49 49 37 16  5  
Stravné 5,10 5,10 5,10 5,10  4  

 

DZ 

Hrubá odmena 30 8 7 7      
Cestovné  49 49 37 16 - -  
Stravné 5,10 5,10 5,10 5,10     

NR  V prípade delegovania NR, tento účtuje odmenu ako AR V. ligy   

    Miesto nástupu na pracovnú cestu je miesto bydliska, miesto výkonu práce na pracovnej ceste     

    je miesto stretnutia, doba pracovnej cesty do 12 hod., miesto skončenia pracovnej cesty je  

    miesto bydliska. 

   Prípadné zmeny výšky náhrad R a DZ môžu vyplynúť zo zmeny zákonov a tým aj zmeny  

   odvodových povinností. 

l) Podmienkou zaradenia FK do súťaží VsFZ pre SR 2019-2020 je vyrovnanie všetkých záväzkov 

   FK vystavených v zbernej faktúre za predchádzajúci SR najneskôr za mesiac máj 2019 tiež 

uhradený štartovný poplatok v zmysle splatnosti zbernej faktúry.  

m) Okrem uvedených odmien má R, AR, DZ na mládežníckych stretnutiach, stretnutiach žien, 

priateľských  a reprezentačných stretnutiach  nárok na: 

  1) stravné v zmysle bodu 7- v zmysle opatrení MPSVR SR 

 2)  Odmeny a cestovné náhrady, ktoré sú R, AR, NR, DZ za ich výkon činnosti vo futbalových 

stretnutiach vyplácané ekonomickým oddelením SFZ a VSFZ podliehajú dani podľa § 5 – 

príjmy zo závislej činnosti Zákona č. 595/2003 Z z. o dani z príjmov, alebo podľa § 6 – príjmy 

z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti Zákona č. 593/2003 Z.z..  

 3) Vstupné na stretnutia si stanovuje usporiadajúci FK. Vstupenky si zabezpečuje domáci FK.  

n) Rozhodcovia VsFZ sú povinní používať v majstrovských stretnutiach rozhodcovskú   výstroj od 

firmy ATAK VD. 

 

8. Poplatky uvedené vo futbalových normách SFZ 

8.1  Námietky čl. 85 a  86 SP 

  dospelí: III. liga -    20 € 

   ostatné súťaže    10 € 

   1.L ženy       10 € 

 mládež: dorast – rep. súťaže     10 € 

   dorast. ost. súťaže     10 € 

   žiaci, žiačky    10 € 

8.2  Odvolanie čl. 87 SP 

III. liga      70 € 

Ostatné súťaže       50 € 

I. liga dorast                 50 € 

I. liga žien a žiačok     30 € 

Dorast a žiaci      30 € 

8.3 Disciplinárny poriadok  
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a) za prerokovanie previnenia jednotlivca 

  III. liga      20 € 

  IV. liga, V. ligy   10 € 

Dorastenecké súťaže         5 € 

  Žiacke súťaže        5 € 

b) za prerokovanie previnení kolektívov 

  FL       25 € 

  II. liga       25 € 

  III. liga       20 €  

IV. liga, V. a VI. Ligy       10 € 

  Dorastenecké a žiacke súťaže     5 € 

8.4  Disciplinárny poriadok, odvolanie – čl. 81 DP 

III. liga     70 € 

I. LSD        50 € 

Ostatné súťaže dospelí  50 € 

Mládežnícke súťaže    30 € 

8.5  Registračný poriadok 

Sadzobník poplatkov je uvedený v RaPP v prílohe č.2 a je nahrávaný matrikárom priamo 

v systéme ISSF. 

8.7  Registračný a prestupový poriadok – sťažnosť čl. 41, príl. č.2 

Kluby všetkých súťaží      50 € 

8.8 Odvolacia komisia, čl. 4, odst. 1 

III liga      100 € 

Ostatné súťaže dospelí      50 € 

Ostatné súťaže mládeže       30 € 

8.9  Komora pre riešenie sporov: 

 Poplatok za konanie o návrhu: 

 - pri peňažnom plnení je 3% z hodnoty sporu, min. však 50 €, najviac 2000 €,  

 - ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi              50 € 

8.10 Ekonomické oddelenie 

 Správa  a prevádzka ISSF, poplatok klub/mesačne  2 €/mesiac – 2x ročne 

  

Všetky uvedené poplatky s výnimkou odvolacieho poplatku, poplatku za konanie pred ROS, 

správneho poplatku za prestup do zahraničia a poplatku za vystavenie RP, sú hradené FK 

formou mesačnej zbernej faktúry vystavenej SFZ. 

 

8.11   Variabilné symboly 

 Za účelom bezproblémového priradenia platieb sú futbalové kluby povinné označiť 

jednotlivé platby nižšie uvedenými variabilnými symbolmi: 
Por. č. Poplatky - dôvod Variabilný 

symbol 

Poznámka 

 KR, DZ 

1. Semináre 30301  

2. Žiadosť o nedelegovanie 30302  

 TMK 

3. Semináre 30501  

4. Školenia 30502  
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B.   TECHNICKÉ   USTANOVENIA 
9.   Predpis 

a) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku a tohto rozpisu, ktorého výklad 

prináleží ŠTK VsFZ. 

b) Všetky pokyny vydávané v úradných správach počas súťažného obdobia sú pre FK záväzné a 

sú zverejňované na:  www.futbalnet.sk VsFZ. 

c) Vo všetkých vekových kategóriách futbalových súťaží sa výsledky hodnotia nasledovne 

Výhra - 3 body 

Remíza - 1 bod 

Prehra - 0 bodov 

d) Domáci FK v Tipos III.L - východ je povinný pripraviť ku hre 6 lopty. Rezervné 2 lopty budú 

za  bránkami  na stojanoch  a jedna lopta bude pri stredovej zástavke a 2 lopty za druhou 

postrannou čiarou. Usporiadajúci FK je súčasne povinný pri súťažnom stretnutí zabezpečiť 

najmenej 4 zberačov lôpt, po dvoch za každou bránkou. V ostatných súťažiach je klub povinný 

pripraviť najmenej dve lopty okrem hracej. 

10.  Štart hráčov 

a) V súťažiach dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči kategórie 

dorastu, ktorí spĺňajú podmienky štartu, čl. 46 SP. Klub je povinný pred stretnutím predložiť aj 

doklad – povolenie hráča štartovať vo vyššej vekovej kategórií. V prípade, že tak nevykoná, 

rozhodca nepovolí jeho štart za družstvo vo vyššej vekovej kategórií. 

b) Pri štarte hráča vo vyššej vekovej kategórií do dovŕšenia 18. roku veku je FK povinný 

predložiť pri stretnutí originál potvrdenia o povolení jeho štartu v  zmysle čl. 46 SP. V prípade, 

že tak nevykoná, R nepovolí jeho štart za družstvo dospelých. Obdobne je to pri štarte hráča – 

žiaka za družstvo dorastu. FK je zároveň povinný zaslať najneskôr v týždni pred stretnutím 

kópiu súhlasu na štart hráča vo vyššej vekovej kategórií mailom aj na ŠTK VsFZ. Nesplnenie 

tejto povinnosti bude pokladané za nerešpektovanie platných predpisov a nariadení zo strany 

klubu a bude riešené v zmysle SP a DP.  

c) V kategórií staršieho dorastu štartujú hráči narodení od 1.1.2001 a mladší. V kategórií 

mladšieho dorastu štartujú hráči narodení od 1.1.2003 a mladší. V kategórií starších žiakov 

štartujú hráči narodení od 1.1.2005 a mladší. V kategórií mladších žiakov štartujú hráči 

narodení od 1.1.2007 a mladší. V kategórií U13 hráči narodení po 1.1.2007, u kategórie U12 

hráči narodení po 1.1.2008. V kategórií U11 štartujú hráči nar. po 1.1.2009, u U10 hráči nar. 

po 1.1.2010 a u U9 hráči nar. po 1.1.2011.  

d)   ŠTK povoľuje štart max. 5  žiakov narodených po 1. 1. 2005 za družstvo mladšieho dorastu, 

ktorí dovŕšili 14.-ty rok veku, resp. za družstvo samostatného staršieho dorastu na platné 

registračné preukazy v systéme ISSF. Toto ustanovenie platí v súťaži III.L SD+MD len pre 

štart žiakov za mladší dorast. Platí ustanovenie  čl. 46 SP, t.j. celú zodpovednosť za štarty 

hráčov vo vlastnej, či vyššej vekovej kategórií nesie futbalový klub a príslušný tréner.  

e) Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórií. Po dovŕšení stanoveného veku prechádzajú do 

najbližšej vekovej kategórie vždy k 1. januáru kalendárneho roka, a to po dovŕšení: 

- 15. roku veku z kategórie žiakov do kategórie dorastu, 

- 19. roku veku z kategórie dorast do kategórie dospelých. 

V prípade, že hráč dovŕši 15. rok veku v období 1.1. – 31.12 kalendárneho roku, môže 

príslušný súťažný ročník dohrať v kategórií žiakov. Ak hráč dovŕši 19. rok veku v období 1.1. 

– 31.12. môže príslušný súťažný ročník dohrať v kategórií dorast v zmysle SP čl. 44. 

f) Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami bez 

obmedzenia číslovania (v rozpätí číslovania od 1 do 99), pričom základnú zostavu tvoria hráči 

uvedení v poradí na prvých jedenástich riadkoch v Zápise o stretnutí. Brankár má zároveň 

farbu dresu odlišnú od farby dresov ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Právo voľby dresov 

má hosťujúci klub. Domáci klub sa musí prispôsobiť.   

g) Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je povinný 

poskytnúť pre obe družstvá usporiadajúci FK. 

http://www.futbalnet.sk/
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h) Striedanie hráčov v súťažiach dospelých Tipos III.L,  IV.L a V.L max. po 5, dorastu – max. po 

5, v súťažiach II.L SŽ a MŽ – max. po 5, pričom v súťažiach žiakov vystriedaný hráč v rámci 

tých piatich striedaní sa bude môcť vrátiť do hry.   

Procedúra striedaní dospelých a dorastu sa riadi nasledovným: 

- maximálne 5 striedajúcich hráčov je povolených za družstvo 

- každé družstvo môže využiť maximálne 3 prerušenia hry v zápase pre účely striedania  

- ak ide zápas do predlženia, mužstvo môže využiť maximálne 4 prerušenia hry , najmenej 

jedno z nich však musí byť realizované v predlženom hracom čase 

- striedanie počas polčasovej prestávky, v prestávke pred predlžením hracím časom 

a v polčasovej prestávke predlženého hracieho času sa nezarátava do počtu prerušení hry  

- hráč, ktorý bol vystriedaný sa nesmie zvonu vrátiť spať do zápasu 

i) Družstvo v zápise rozhodcu uvedie mená 11 hráčov a maximálne 7 náhradníkov. Mená 

náhradníkov musia byť rozhodcovi oznámené pred začiatkom stretnutia a uvedené v Zápise o 

stretnutí. 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 konfrontácií pred stretnutím, jeho konfrontácia 

sa vykoná pri nástupe na hraciu plochu.  

j) V prípade konfrontácie pred stretnutím sa táto vykoná aj u náhradníkov. V prípade námietok 

k totožnosti hráčov plne platia ustanovenia SP, čl. 49. 

k) Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťažnom (majstrovskom, pohárovom) 

stretnutí v zmysle SP čl.50. Avšak v prípade, že hráč uvedený v zápise o stretnutí družstva 

klubu do stretnutia nenastúpi a taktiež neobdrží počas stretnutia ako hráč pripravený na 

striedanie osobný trest, môže na ďalšie stretnutie, ktoré sa hrá po ukončení stretnutia, nastúpiť 

za predpokladu, že je za takéto družstvo oprávnený nastúpiť. 

l) V súťažiach dospelých aj mládeže všetkých skupín sú FK povinné vypisovať Zápis o stretnutí 

len v systéme ISSF, ktorý bude následne vytlačený, a ten bude slúžiť ako zápis o stretnutí 

v zmysle SP, čl. 79. Po jednej kópií obdŕžia oba FK, jedna kópia bude poskytnutá pre potreby 

DZ. Po stretnutí domáci FK zabezpečí skopírovanie, resp. vytlačenie zápisov v prípade 

vyžiadania pre potreby oboch družstiev a DZ.   

 

11.  Podmienky štartu 

 1. Registračný preukaz v systéme ISSF nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným 

dokladom. Hráč je konfrontovaný len v systéme ISSF. Elektronický RP je platný po vyžiadaní 

a schválení matrikárom. Zrušilo sa exportovanie preukazov do výroby a tým pádom aj 

generovanie faktúr. Zrušila sa možnosť pridávať poplatok pri schvaľovaní žiadosti o ERP 

 2. Bez platného registračného preukazu v systéme ISSF nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem 

prípadov keď: 

a)  jeho identita je overiteľná v Informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”) a   

jeho žiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou podľa RaPP  SFZ, alebo 

b   jeho identita je overiteľná v ISSF a  

c)  Rozhodca je povinný v prípade uvedenom v odseku 2 za účasti kapitánov oboch družstiev 

     identifikovať hráča podľa RP v systéme ISSF, a je povinný túto  skutočnosť aj s dôvodom 

vykonania identifikácie uviesť v zápise o stretnutí. 

d) Ak hráč poruší povinnosť uvedenú v odseku „b“, jeho štart v stretnutí sa považuje za      

neoprávnený štart hráča v zmysle SP, čl. 52, bod „f“. 

e) Lekárske prehliadky vo všetkých súťažiach riadených VsFZ sú stanovené čl. 50 SP. Za 

vykonanie lekárskej prehliadky hráčov si FK zodpovedá sám. U hráčov, ktorých FK získa 

v priebehu súťažného ročníka, si FK nechá vystaviť príslušným lekárom individuálne 

potvrdenie. Na požiadanie riadiaceho orgánu je FK povinný predložiť doklad o platnosti 

lekárskej prehliadky. V čase PN sa prerušuje platnosť lekárskej prehliadky. V čase PN je hráč 
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povinný predložiť klubu doklad o PN a počas jej trvania nesmie hráč nastúpiť 

v majstrovských, pohárových, príp. prípravných stretnutiach. Štart hráča v takomto prípade je 

v rozpore s čl.50 SP, a preto voči hráčovi sa postupuje v zmysle ustanovení DP SFZ.  Štart 

hráča vo vyššej vekovej kategórií sa riadi čl. 46 SP. 

 
Prehľad lekárov a pracovísk telovýchovného lekárstva (TL), pre vykonávanie lekárskych 

prehliadok vo FORTUNA lige, II. lige a všetkých republikových súťažiach:  

Lekár Pracovisko Kontakt  

 

MUDr. Michal Augustín Ambulancia preventív. kardiológie a TL (Diagnostické 041 5110894  

centrum SFZ), FNsP Žilina, V. Spanyola 43 0911 382734  

MUDr. Monika Bartošová Mickiewiczova 13, Bratislava 02 57290462  

MUDr. Stanislav Baloga Sportmed East,. s.r.o., Ul. 17. novembra 1, Prešov 0902 901031  

MUDr. Ján Benda Zdrav. stredisko VŠC Dukla, Hutná 3, B. Bystrica 048 4133975  

MUDr. Peter Horváth Centrum preven. a šport. medicíny, Trieda SNP 1, Košice 055 6403869  

MUDr. Vladimír Hostýn VLAHO, s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava 0905 471660  

MUDr. Vladimír Kayser UN Bratislava - Staré Mesto a LFUK 02 57290462  

MUDr. Lucia Knappková IMUNOVITAL CENTRUM, Jašíkova 2, Bratislava 0903 412824  

MUDr. Štefan Kóňa Nemocnica A. Wintera, Winterova 66, Piešťany 0907 722377  

MUDr. Pavel Malovič Klinika TL UNB a LFUK 0905 306001  

MUDr. Andrej Patka ATL, Sládkovičova 7, Banská Bystrica 0908 516605  

Mgr. Ivana Penerová AGEL Clinic, s.r.o., Jelačičova 8, Bratislava 0905 811436  

MUDr. Jozef Sabo OTL, Nemocnica Košice-Šaca, Lúčna 57 0915 396153  

MUDr. František Rigo Oddelenie funkčnej diagnostiky a TL 044 4282646  

Gen. Miloša Vesela, Ružomberok 0905 943478  

MUDr. Miroslav Sylvestr Centrum športovo-medicínskej diagnostiky 0949 491590  

Med4Sport, Fit Factory, Nemčianska cesta 276, BB sylvestr@sportdoktor.sk  

MUDr. Gabriel Valiska ATL, Nám. osloboditeľov 25, Michalovce 0905 467353 

  

Prehľad lekárov a pracovísk telovýchovného lekárstva (TL), pre vykonávanie lekárskych 

prehliadok v republikových súťažiach, okrem FORTUNA ligy a II. ligy: 

 

G-MEDIC, s.r.o. Ul. kap. Nálepku, Lučenec 0905 964555  

MUDr. Katarína Chudíková ICOM PLUS, s.r.o., ATL, V. Spanyola 43, Žilina 041 5110484  

MUDr. Július Karacsónyi JUVENALIA, s.r.o. Veľkoblahovská 23, D. Streda 031 5571456 Prof. 

Dušan Meško, PhD Klinika TL JLF UK, Kollárova 2, Martin 043 4281066 27  

MEDPAK, s.r.o. Cottbuská 13, Košice 055 6427838  

NsP, Svet zdravia, a.s. Ul. SNP 76, Trebišov 0904 190766  

MUDr. Vladimír Pullman MEDICON, s.r.o., Ľudovíta Fullu 5274, Malacky 034 7731515  

MUDr. Margita Suchá ATL NZZ, Komárňanská 63, Nové Zámky 035 6476128  

MUDr. Alena Urvayová ŠH Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava 0903 707995  

MUDr. Jozef Zimmermann FYMED, s.r.o. ATL, Rastislavova 250, Lužianky 0903 054012  

Prehľad lekárov a pracovísk TL je pravidelne aktualizovaný manažérom zdravotnej 

starostlivosti SFZ a je umiestnený aj na webstránke SFZ (SFZ / Komisie a orgány / Lekársky 

panel). 

 

f) Platnosť lekárskych prehliadok sa potvrdzuje v systéme ISSF pri nahrávaní súpisky, resp. pri 

nahratí prvej nominácie hráčov v zápise o stretnutí, ktorú potvrdzuje klubový manažér.  

g) Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou domáceho FK 

zabezpečiť zdravotnícku službu v zmysle SP čl.56. Nedodržanie tohto ustanovenia má za 

následok disciplinárne opatrenie. V stretnutiach III.L dospelých je domáci FK povinný 

zabezpečiť na stretnutie kvalifikovaného lekára, ktorý podpíše Zápis o stretnutí. Zároveň R a D 

stretnutia je povinný vykonať kontrolu jeho účasti. V ostatných súťažiach je domáci FK 

povinný zabezpečiť kvalifikovanú zdravotnú službu v zmysle Zákona č.1/2014. 
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h) Súčasťou výstroja musia byť u každého hráča aj chrániče holenných kostí. Hráč, ktorý túto 

povinnosť nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry. Rozhodcovia sú povinní 

dodržiavanie tohto ustanovenia kontrolovať. 

i) ŠTK povoľuje v družstve v jednom stretnutí štart maximálne 4 hráčov s iným štátnym 

občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky – SP, čl.47 bod 5. 

k)  FK po obdŕžaní 5, resp. 9, resp. 12 ŽK u hráča sa riadi:  

- napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom súťažnom ročníku. Pri 

prestupe, resp. hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného FK toho istého stupňa 

súťaže sa dovtedy obdŕžaný počet ŽK prenáša. 

- osobitne sa evidujú a trestajú napomenutia v Slovenskom pohári. 

 - do nového súťažného ročníka sa ŽK neprenášajú. Trest za ČK a  trest za 5., 9. resp. 12.ŽK  

však áno.  

      -FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŽK podľa zápisu o stretnutí. Evidencia ŽK je 

vedená aj v systéme ISSF v položke – reporty. ŽK sa evidujú a disciplinárne vyhodnocujú vo 

všetkých vekových kategóriách. 

      - hráč má po obdŕžaní 5.(1) resp. 9.(1), resp. 12–ej(1) ŽK automaticky zastavenú činnosť na 

jedno stretnutie uvedené v zátvorke v zmysle čl.37 DP. Evidencia počtu ŽK je vedená 

v systéme ISSF. Prejednávací poplatok po obdŕžaní 5., resp. 9., resp. 12. ŽK bude predmetom 

zbernej faktúry. 

     - Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré 

by inak znamenalo pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa odseku 5, príslušná 

disciplinárna komisia 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. Žiadosť je potrebné podať 

do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia v úradnej  správe. 

     - Ak je hráč napomínaný v jednom stretnutí dvakrát žltou kartou, následná červená karta  

       ruší napomenutia žltými kartami, ktoré sa do evidencie žltých kariet nezarátavajú. 

     - Pri vylúčení  hráča, resp. nariadení DZ, R len uvedie v zápise o stretnutí na 1. strane 

v kolónke osobné tresty okolnosti priestupku hráča. Hráč má automaticky zastavenú činnosť. 

Disciplinárna komisia bude prípad prerokúvať po zaslaní návrhu trestu, príp. osobnej účasti a 

na základe zápisu o stretnutí rozhodcu a správy delegáta o stretnutí. Príslušný poplatok FK 

uhrádza prostredníctvom zbernej faktúry. Výsledok svojho rozhodnutia oznámi DK  

futbalovému klubu alebo písomnou formou v úradnej správe. Pri inzultácií  rozhodcov sa na 

zasadnutie DK  po vyzvaní povinne dostavia: rozhodcovia, DZ, kapitáni a vedúci oboch 

družstiev a ďalší hráči a funkcionári, ktorí mali podiel na inzultácií. 

l) Ak je stretnutie predčasne ukončené z dôvodu inzultácie R alebo AR, oznámi R dôvod jeho  

ukončenia za prítomnosti DZ, kapitánov (u mládeže aj vedúcich) družstiev v kabíne rozhodcov. 

DZ, R a AR to podrobne uvedú vo svojich správach a sú povinní ich odoslať najneskôr do 24 

hod riadiacemu orgánu a oznámiť zainteresovaným povinnosť zúčastniť sa zasadnutia DK 

VsFZ po výzve tajomníka DK. 

m) Ak bol v stretnutí R alebo AR inzultovaný, ale R stretnutie z toho dôvodu neukončil, musí R 

ešte na hracej ploche túto skutočnosť oznámiť obidvom kapitánom. Po stretnutí platí zásada 

oznámenia inzultácie v zmysle postupu v bode „l“ s podrobným popisom DS a R  v Zápise o 

stretnutí a Správe DS. Asistenti sú povinní zaslať riadiacemu zväzu svoje stanoviská 

k uvedeným skutočnostiam. 

n) FK, ktorým boli uložené pokuty za disciplinárne previnenia, uhrádzajú tieto pokuty a poplatky 

prostredníctvom zbernej faktúry.  

o) ŠTK povoľuje v zmysle Zákona 1/2014 predaj piva len do 4,1 stupňa objemových percent 

alkoholu, ale len v papierových, resp. plastových pohároch. Predaj alkoholu je zakázaný. 

V prípade porušenia tohto zákazu budú voči previnilcom vyvodené disciplinárne dôsledky. 

p)  FK Tipos III.L, IV. a V. ligy dospelých, ako aj v mládežníckych kategóriách, sú povinné 

vyplňovať zápis o stretnutí len v systéme ISSF. V prípade poruchy PC, resp. bez prístupu 
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signálu zabezpečí domáci klub vyhotovenie papierového zápisu. Z toho dôvodu je 

usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vhodnú výpočtovú techniku s pripojením na internet pre 

vytvorenie elektronického Zápisu o stretnutí v ISSF aj s tlačiarňou. FK vo všetkých stupňoch 

súťaží pripravujú 1 originál zápisu o stretnutí. Ak je na stretnutí prítomný aj DZ, FK pripraví 1 

originál + 3 kópie  zápisov o stretnutí. Ak na stretnutie nie je delegovaný DZ, iba originál + 2 

kópie. Rozhodca je povinný uviesť do zápisu o stretnutí nahlásené zranenie hráčov. 

q) FK všetkých stupňov súťaží sú povinné vyznačiť priestor dovoleného pohybu trénera 

/technickú zónu/, t.j. 1 meter po stranách lavičky náhradníkov a 1 meter od postrannej čiary. 

r) Ak bol tréner, vedúci družstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môže zdržovať počas stretnutia na 

lavičke náhradníkov, vykázaný rozhodcom mimo hraciu plochu, má okamžite zákaz výkonu 

funkcie počas stretnutia až do prijatia záveru disciplinárnej komisie. 

s) V zmysle SP a rozhodnutia Konferencie a VV VsFZ sú družstvá dospelých štartujúcich 

v súťažiach VsFZ povinné mať najmenej 2 mládežnícke družstvá zaradené v riadnych 

dlhodobých súťažiach. 

t) Na základe schválenia Konferenciou a VV VsFZ ŠTK nezaradí do príslušnej súťaže družstvá 

všetkých kategórií, ktoré v priebehu predchádzajúceho súťažného ročníka nastúpia do stretnutia 

v neúplnom počte, a ich najmenej 2 stretnutia budú skontumované z dôvodu poklesu hráčov 

pod 7. 

u) V prípade, že v priebehu súťažného ročníka FK odhlási družstvo mládeže, alebo toto 

družstvo bude zo súťaže vylúčené z dôvodov neúčasti na stretnutiach a  podmienka  

z bodu „s“ takto nebude splnená, bude FK povinný uhradiť poplatok 2000 € 

prostredníctvom zbernej faktúry za jedno družstvo. Tieto prostriedky budú prerozdelené 

na mládež v príslušnom ObFZ. 

v) V prípade, že klub odhlási obe družstvá mládeže, resp. budú vylúčené družstvá mládeže toho 

ktorého klubu zo súťaže okrem toho, že zaplatí poplatky v zmysle predchádzajúceho bodu „u“, 

bude následne družstvo dospelých zostupujúce. V prípade, že také družstvo sa umiestni po 

poslednom kole na postupovom mieste, družstvo dospelých nepostupuje, a postupujúcim sa 

stáva družstvo umiestnené na 2. mieste. 

w) Ak z nejakého dôvodu nedohrá u družstva dospelých jedno družstvo mládeže, a tak nebude 

spĺňať družstvo dospelých podmienku o dvoch družstvách mládeže v zmysle bodu „s“, tak 

družstvo dospelých, ak sa umiestni po poslednom kole na postupovom mieste, družstvo 

dospelých nepostupuje, a postupujúcim sa stáva družstvo umiestnené na 2. mieste. Družstvá 

dospelých hrajúcich III.L sú povinné mať zaradené minimálne družstvo dorastu aj žiakov 

v dlhodobých súťažiach mládeže s počtom hráčov 11. Nepripúšťa sa ako náhrada štart družstva 

turnajovým spôsobom, alebo štart mládežníckeho družstva v súťažiach ObFZ s menším počtom 

ako 11. 

x) VV VsFZ stanovuje v súťažiach II.L SMD na stretnutia vyžiadané v pracovný deň dvojnásobné 

zvýšenie paušálu pre delegované osoby. Dôvodom je čerpanie dovoleniek a náhradného voľna 

delegovaných osôb. 

 

12.  Konfrontácia hráčov 

a) V súťažiach mládeže je konfrontácia povinná pred stretnutím. Kontrola totožnosti sa vykonáva 

plne v zmysle SP, čl. 49. Fotografie hráčov sa zobrazujú aj v nominácií na stretnutie.  

b) Konfrontácia v kategórii dospelých v prípade vyžiadania sa riadi čl. 49 SP. Konfrontácia 

v súťažiach dospelých nie je povinná.  

c) V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, neuznania totožnosti hráča 

rozhodcom, musí sa na najbližšie zasadnutie ŠTK dostaviť R, DZ, kapitáni a vedúci obidvoch 

družstiev a hráč (hráči), proti ktorým bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka resp. záznam 

rozhodcu. V prípade, že sa hráč, voči ktorému bola námietka vznesená, hry nezúčastní, nemusí 

sa hráč zúčastniť na konfrontácií na ŠTK na najbližšom zasadnutí. V prípade, že sa FK, voči 

ktorému bola vznesená námietka riadnym námietkovým konaním jednania ŠTK nezúčastni, 

ŠTK námietku posúdi sama a voči FK vyvodí príslušné dôsledky (hracie či disciplinárne.) 
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d) Ak ŠTK potvrdí neoprávnený štart hráča, bude trénerovi družstva, ktorý umožnil neoprávnený 

štart hráča, odobraná licencia. 

13.  Zoznam hráčov 

a) FK vyhotovujú Sezónnu súpisku (zoznam hráčov družstva) len v systéme ISSF, ktorá sa 

vytvára nahratím hráča do zápasovej súpisky v zmysle SP, čl.41 a 42.   

b) FK nezasielajú riadiacemu orgánu Sezónnu súpisku. Klubový ISSF manažér vyplní údaje 

podľa predlohy v ISSF. Nahratím hráčov na Sezónnu súpisku v systéme ISSF, alebo priebežne 

doplneným hráčom na Sezónnu súpisku v ISSF, FK automaticky potvrdzujú aj vykonanie 

lekárskej prehliadky, ktorú má právo riadiaci orgán v prípade potreby kedykoľvek 

skontrolovať. Z uvedeného zoznamu hráčov sa následne nahrávajú hráči do Zápisu o stretnutí.       

c) Zoznam družstva sa predkladá v zmysle SP čl. 41 a 42 a v priebehu SR súťažného ročníka sa 

zoznamy len priebežne dopĺňajú nasledovne: 

 - pri nominovaní nového hráča na Zápis o stretnutí, ktorý nie je uvedený v Sezónnej súpiske, 

systém ISSF automaticky doplní hráča do Sezónnej súpisky s poradovým číslom na Sezónnej 

súpiske nasledujúcim po aktuálne najvyššom. Tým odpadáva povinnosť inej formy 

nahlasovania nového hráča do Sezónnej súpisky. 

d) FK hrajúce vo Vsl. futbalových súťažiach ako B družstvo, musia riadiacemu orgánu ako aj 

rozhodcovi pred stretnutím predložiť aktuálnu Sezónnu súpisku A družstva. Ak má FK 2 

družstvá v rôznych súťažiach, štart hráčov A družstva za B družstvo sa riadi čl.47 SP.   

 

Kvalifikácia trénerov –  

      Pre súťaže riadené VsFZ platia nasledovné ustanovenia, ktoré sú FK povinné bezpodmienečne 

      dodržať. 

       Kategória seniorov 

III. liga  - východ  

Hlavný tréner – minimálne držiteľ: 

- tréner II. kvalifikačného stupňa /UEFA B licencia 

- od SR 2019-2020 minimálne UEFA A licencia 

Asistent trénera – minimálne držiteľ: 

- tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia 

IV. – V. liga  

Hlavný tréner – minimálne držiteľ: 

- tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia 

Asistent trénera – minimálne držiteľ: 

- tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“ 

      Kategória dorastu: 

III. liga kategória starší a mladší dorast: 

Hlavný tréner – minimálne držiteľ:  

- tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia 

Asistent trénera – minimálne držiteľ: 

- tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“ 

      IV. liga kategória starší dorast  

Hlavný tréner – minimálne držiteľ: 

- tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA „B“ licencia 

Asistent trénera – minimálne držiteľ: 

- tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“ 

     Kategória žiakov: 

II. liga 

Hlavný tréner – minimálne držiteľ: 

- tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA „B“ licencia 

Asistent trénera – minimálne držiteľ: 

- tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“ 
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     Kategória prípraviek: 

Hlavný tréner – minimálne držiteľ: 

- tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“ 

Asistent trénera – minimálne držiteľ: 

- tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“ 

Pozn.:Tréner, ktorý bol v súťažnom ročníku 2018/2019 trénerom družstva dospelých, ktoré 

postúpilo do V. ligy, môže vlastniť len 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! 
e) V prípade, že tréner nevykonáva funkciu hlavného trénera, nemôže FK uvedeného trénera 

uvádzať v zápise o stretnutí v súvislosti s vedením družstva v majstrovských (pohárových) 

stretnutiach.  

f) V prípade porušenia nariadení uvedených v bode „e“ TMK (alebo osoba ňou poverená, ktorá je 

zároveň spôsobilá na takúto činnosť) na základe objektívnych skutočností podá voči trénerovi a 

FK podnet na začatie disciplinárneho konania v súlade s DP SFZ. Pri disciplinárnom konaní DK  

VsFZ zohľadňuje návrh TMK na uloženie sankcie voči trénerovi aj voči FK. 

 

14. Povinnosti FK pri predkladaní nominácií 

a) Pred stretnutím predkladá vedúci družstva aj kópiu platnej licencie trénera, ktorý je na zadnej strane 

zápisu menovite uvedený a jeho meno a priezvisko je rovnaké, ako na potvrdenej súpiske. 

b) Pokiaľ dôjde ku zmene trénera, je FK povinný túto zmenu ihneď nahlásiť na TMK VsFZ, 

ktorá zaznamená túto zmenu na súpiske, ktorú má k dispozícií ŠTK VsFZ v systéme ISSF.  

c) Družstvo, ktoré nebude mať na stretnutí kvalifikovaného trénera, podlieha disciplinárnemu 

konaniu.  

15. Systém súťaží 

Podľa platného súťažného poriadku sa hrá systémom každý s každým dvojkolovo, resp. 

štvorkolovo podľa rozpisu súťaží.   

16. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie 

VsFZ dopĺňa s platnosťou pre Východoslovenské futbalové súťaže čl. 68, 69, 70, 71 a 82 SP 

nasledovnými zásadami: 

a) Ak sa majstrovské stretnutie vôbec neuskutoční v stanovenom termíne z viny niektorého FK, 

klub, ktorý sa neprevinil zašle do 3 dní ŠTK a súperovi písomné stanovisko (v systéme ISSF 

pri konkrétnom stretnutí), či súhlasí s odohratím stretnutia v náhradnom termíne najneskôr do 

14 dní. Ak bude stanovisko kladné, bude ŠTK oprávnená prihliadnuť na túto skutočnosť pri 

riešení prípadu. Keď ŠTK takéto stanovisko nedostane, resp. bude toto stanovisko záporné, 

bude riešiť prípad podľa platných odsekov čl. 82 SP a bodu 7 h  tohto Rozpisu. 

b) Ak sa stretnutie neuskutoční resp. nemôže byť dohrané z vyššej moci je povinnosťou 

účastníkov dohodnúť sa na novom termíne stretnutia, ktoré musí byť odohrané najneskôr do 

10 dní a túto dohodu uviesť v Zápise o stretnutí. V prípade, že k dohode nedôjde, nový termín 

určí ŠTK. Ak k takému prípadu dôjde v 3 záverečných kolách, sú kluby povinné stretnutie 

odohrať do nasledujúcej stredy po neodohratom resp. nedohratom stretnutí v zmysle tohto 

nariadenia. 

c) Ak na majstrovské stretnutie nastúpi jeden zo súperov zavinene po čakacej dobe alebo 

prekročí polčasovú prestávku a stretnutie sa napriek tomu odohrá, je ŠTK oprávnená uznať 

výsledok dosiahnutý na ihrisku za predpokladu, že FK, ktorý sa neprevinil, nepodal námietky 

podľa pokynov čl. 85 a 86 SP. 

17. Zásady pre zmeny termínov 

Zmeny termínov uvedených v termínovej listine sa môžu vykonať len na základe riadne  

zdôvodnenej žiadosti a dodržania zásad: 

a) Stretnutia sa zásadne predohrávajú, pokiaľ ŠTK nerozhodne ináč. 
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b) V prípade, že z dôvodu krajne nepriaznivých poveternostných podmienok (prietrž mračien a 

pod.) sa v posledných 3 kolách stretnutie neodohrá, družstvá sú povinné odohrať toto stretnutie 

ihneď do nasledujúcej stredy na základe vzájomnej dohody termínu v zmysle tohto nariadenia. 

c) Usporiadajúci FK požiada ŠTK  písomne v systéme ISSF o zmenu termínu (hracieho času) 

najneskôr do 21 dní pred stretnutím. Poplatok za zmenu termínu je v zmysle RS predmetom 

zbernej faktúry. Deň odoslania a deň stretnutia sa do lehoty nezarátavajú.   Zmeny termínu 

takým spôsobom sú možné len na dni pracovného pokoja s udaním dôvodu a súper je povinný 

zmenu akceptovať po predchádzajúcom súhlase ŠTK. Na základe vzájomnej dohody je lehota 

pre zmeny termínov min. 10 dní. Nedodržaním stanovenej lehoty ŠTK žiadosť zamietne. 
d) Riadiaci orgán súťaže môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch nariadiť odohrať 

stretnutie bez súhlasu klubov družstiev aj v inom termíne ako je uvedený v termínovej listine. 

Riadiaci orgán súťaže nariadi zmenu termínu vždy, ak orgán verejného zdravotníctva nariadi 

opatrenie na predchádzanie ochoreniam alebo opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia v rámci 

svojej územnej pôsobnosti, ktoré svojou povahou vylučujú odohratie stretnutia.  

e) FK, ktorých minimálne 3 hráči sú nominovaní do výberu VsFZ, resp. reprezentácie, majú 

v prípade požiadania právo na zmenu termínu stretnutia. Pri uplatnení takejto požiadavky zo 

strany klubu, tomu nebude stanovený poplatok za žiadosť o zmenu termínu. 

f) ŠTK na základe odsúhlasenia VV stanovuje v súťažiach III.L SMD na stretnutia vyžiadané 

v pracovný deň dvojnásobné zvýšenie paušálu pre delegované osoby. Dôvodom je čerpanie 

dovoleniek a náhradného voľna delegovaných osôb. 

g) ŠTK po schválení VV stanovuje pre kluby, ktorých družstvá hrajú v súťažiach VsFZ ako „B“ 

družstvá, resp. družstvá s uzatvorenými dohodami o striedavom štarte v zmysle SP, čl. 20 a 21, 

že si môžu uplatňovať čl. 35, bod „5“ SP len pre svoje domáce stretnutia. Zároveň sú povinní 

rešpektovať obvyklé termíny hracích dní u súpera. Prípadné dohody o zmene termínu stretnutí 

uvedených družstiev u súpera sú možné len na základe vzájomnej dohody odsúhlasenej 

v systéme ISSF cez podanie na stretnutie. 

18. Vybavenosť futbalových štadiónov 

V zmysle rozhodnutia Výkonného výboru VsFZ bola prijatá zásada minimálneho vybavenia 

štadiónov pre družstvá III. ligy až V. ligy a družstvá do nej postupujúce počnúc od súťažného 

ročníka 2016–2017 nasledovne: 

 

III.L muži: 

a) Sociálna budova: budova postavená zo schválených stavebných materiálov s minimálne 

dvomi šatňami pre družstvá, šatňou rozhodcov, resp. inými spoločenskými miestnosťami. 

Šatňa súpera vybavená sprchami a WC. Šatňa rozhodcov musí obsahovať sprchu alebo 

sprchovací kút a WC. 

b)  Hracia plocha: upravovaná trávnatá plocha, rovný povrch a pomocná hracia plocha, napr. 

aj vo vedľajšej obci, ale schválená ŠTK VsFZ. 

c) Rozmery: šírka – 62 až 68 m,  dĺžka – 100 až 105 m. 

d) Oplotenie hracej plochy: minimálne dvojitá trubková bariéra   

                                                              

                                                        Táto trubková bariéra zo strany divákov musí byť                 

umiestnená minimálne 2 m od postrannej čiary 

a minimálne 4 m od bránkovej čiary. V prípade, že za 

niektorou z uvedených čiar sa diváci nenachádzajú, 

trubková bariéra nie je nutná. 

e) Družstvá III.L muži, ktoré majú záujem o postup do súťaží SFZ, musia spĺňať 

kritéria Smernice  o infraštruktúre štadiónov pre rok 2020 pre II. ligu. 

 

IV.L muži: 

f) a) Sociálna budova: budova postavená zo schválených stavebných materiálov 

s minimálne dvomi šatňami pre družstvá so samostatnými sprchami, šatňou rozhodcov, 
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resp. inými spoločenskými miestnosťami. Šatňa postupujúceho družstva do III.L pre SR 

2020-2021 musí byť vybavená sprchami a WC. Šatňa družstva hostí od SR 2019-2020 

musí byť vybavená samostatnými sprchami. Šatňa rozhodcov musí obsahovať sprchu 

alebo sprchovací kút, ktorý je klub povinný zriadiť. V SR 2019-2020 nebude umožnený 

štart družstva v súťaži, ktoré nebude mať zriadený sprchovací kút.  

g) b) Rozmery: šírka – 60 až 68 m, dĺžka – 100 – 105 m 

 

V.L muži: 

h) Sociálna budova: budova postavená zo schválených stavebných materiálov s minimálne 

dvomi šatňami pre družstvá so samostatnými sprchami, šatňou rozhodcov, resp. inými 

spoločenskými miestnosťami. Šatňa rozhodcov pre družstvá postupujúce z ObFZ musí 

obsahovať sprchu alebo sprchovací kút. Pre postupujúce družstvá V.líg do príslušnej IV.L 

platí podmienka zriadiť pevnú sprchu alebo sprchovací kút. Bez tohto sociálneho 

zabezpečenia nebude postupujúcemu družstvu z ObFZ umožnený postup do súťaží VsFZ. 

Jednotlivé FK v súťažiach V.líg budú povinné mať od SR 2019-2020 v šatni rozhodcov 

osadenú pevnú sprchu alebo sprchovací kút.   

i) b) Rozmery: šírka – 58 až 68 m, dĺžka 100 až 105 m  

j) Priestor odchodu hráčov a rozhodcov z hracej plochy: musí byť zabezpečený tak, aby 

v žiadnom prípade nebol možný kontakt odchádzajúcich hráčov a rozhodcov s divákmi, 

t.z. odchod musí byť zabezpečený plnou bariérou, reťazou,a  pod... 

k) Šatňa rozhodcov: jej plocha musí byť minimálne 6 m², obsahuje stôl, min. 4 stoličky, 

príslušný počet vešiakov na zavesenie šatstva rozhodcov a DZ. Šatňa rozhodcov musí byť 

vybavená samostatným sprchovacím kútom, resp. umývadlom s teplou a studenou vodou 

na umytie. 

l) Toalety pre divákov – muži + ženy 

m) Vyhradiť dve miesta pre invalidov – vyčleniť dve miesta resp. podľa potreby 

n) Štadión musí disponovať funkčným ozvučením štadióna aj s hlásateľom. 

Spoločné ustanovenia:  

1. Usporiadateľ stretnutia ( v zmysle vyžrebovania domáci FK) zodpovedá za bezpečnosť    

dopravného prostriedku družstva hostí (zvyčajne autobus, prípadne za ich osobné autá), pre 

ktorý vyhradí pred štadiónom vymedzený priestor, v zmysle čl.56 SP. 

2. Usporiadateľ stretnutia v zmysle bodu 1 je povinný zabezpečiť priestor pre dopravné 

prostriedky delegovaných osôb a rozhodcov a v takomto priestore plne zodpovedá za prípadné 

škody spôsobené na týchto dopravných prostriedkoch v zmysle platných ustanovení súťažného 

poriadku, v zmysle čl.56 SP. 

3. Usporiadatelia stretnutia sú povinne označení farebnými rozlišovačkami, resp. vestami 

s viditeľnými číslami. Hlavný usporiadateľ vyhotoví písomný zoznam usporiadateľov 

s pridelenými číslami a pred stretnutím ho odovzdá DS. 

19. Medzinárodný styk 

FK riadené VsFZ sú povinné nahlásiť ŠTK medzinárodný styk pre delegovanie rozhodcov na 

tieto stretnutia komisiou rozhodcov. Inak je tento styk plne v kompetencií FK. Pritom nesmie 

byť narušený priebeh majstrovských súťaží. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za 

následok disciplinárne, resp. hracie dôsledky. 

21. Povinnosť usporiadajúceho klubu – sú vymedzené SP čl. 56 a 57 

Usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov, 

funkcionárov, rozhodcov a delegáta v šatniach. Ďalej zaistiť bezpečnosť ich dopravných 

prostriedkov parkujúcich na určenom mieste v areáli. Za spôsobené škody zodpovedá 

usporiadajúci FK. Peniaze, klenoty a iné cennosti sú povinní vyššie uvedení odovzdať do 

úschovy hlavnému usporiadateľovi. Ďalej sú domáce FK povinné dodržiavať ustanovenia 

platného Zákona č.1/2014 o organizovaní športových podujatí. 
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22. Postup a zostup v súťažnom ročníku 2019-2020 

Kritéria postupov a zostupov: 

 Ak majú po odohranej súťaží dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o    

postupujúcom alebo vypadávajúcom čl.18 SP: 

a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí 

b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí 

c) vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach 

 Ak sú tieto kritéria rovnaké, ďalej rozhodujú pravidlá v zmysle platného SP. 

 Na určenie priebežného poradia, resp. v prípadoch, kde sa nerozhoduje o postupe platí čl. 19 

SP. Poradie družstiev sa v priebehu súťaže (a aj v prípade, že sa nerozhoduje o postupe a 

zostupe) určí na základe počtu získaných bodov zo všetkých odohraných stretnutí. V prípade 

rovnosti bodov sa priebežné poradie určí nasledovne: 

a) z gólového rozdielu zo všetkých odohraných stretnutí 

b) z vyššieho počtu strelených gólov zo všetkých odohraných stretnutí 

c) z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach 
d) vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach na ihriskách 

súperov  

e) z vyššieho počtu remíz dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach 

f) z vyššieho počtu remíz vo všetkých majstrovských stretnutiach na ihriskách súperov. 

Súťaže dospelých: 

1. V SR 2019-2020 víťazi skupín postupujú a zostupujúci zostupujú do príslušných skupín podľa 

územnej príslušnosti. Pre postupy a zostupy platia vyššie uvedené kritéria v SP čl. 17, 18 a 19.     

2. V prípade, že sa z oblastných futbalových súťaží neprihlási družstvo do regionálnej súťaže, 

ostáva v súťaži družstvo umiestnené pod čiarou zostupu ako prvé. 

3.  Víťazi ObFZ majú zabezpečenú účasť v najbližšom SR v najnižšej súťaži VsFZ, t.j. V. ligách. 

 V prípade odmietnutia postupov, resp. nesplnenia podmienok pre postup v súťažiach VsFZ 

majú právo postupu až družstvá umiestnené do 3. miesta. Avšak tie musia svoj záujem uviesť 

v prvotnej prihláške do súťaží. Pokiaľ v prvotnej prihláške neuvedú svoj záujem o postup 

z uvedených miest, strácajú takto nárok na postup do vyššej súťaže z uvedených miest.  

4. V súťaži dospelých V.L PT sa zostup riadi v zmysle SP, čl.15.  

Súťaž dvojičiek starší a mladší dorast: 

       Družstvá SD a MD štartujú v jednej skupine.  

a, Z III.L SMD sa zostup riadi SP v prípade doplňovania, resp. zostupu družstiev na 

vytvorenie schváleného počtu družstiev v súťaži pre SR 2020-2021.   

b, termínová listina je súčasťou vyžrebovania   

c, Pre postup víťaza z III.DL do II.DL platí usmernenie RS SFZ. 

Súťaže samostatných skupín dorastu: 

 Súťaže IV. líg dorastu sú najvyššou súťažou samostatne hrajúcich družstiev dorastov. Víťazí 

IV. líg dorastu majú právo postupu  do III. ligy dorastu v prípade, že zároveň vytvoria 

dvojičku s mladším dorastom. 

 Súťaže dvojičiek starších a mladších žiakov: 

 Postupy a zostupy v súťažiach dvojičiek starších a mladších žiakov sa riadia podľa 

umiestnenia starších žiakov.  

 Po skončení základnej časti SR sa uskutoční nadstavba, kde prví dvaja odohrajú KO systém 

o víťaza II.L SŽ a MŽ. Kvalifikačné stretnutia sa odohrajú v mesiaci jún 2020. Systém 

kvalifikačných stretnutí je prílohou losovacích čísel II.L SMŽ.  

 Postupy budú stanovené vytvorenými podmienkami postupov a zostupov podľa pripravovanej 

reorganizácie súťaží mládeže zo strany SFZ. Smernica postupov a zostupov bude vydaná po 

vydanej reorganizácií súťaží mládeže zo strany SFZ do skončenia jesennej časti SR. 

Súťaž mladších žiakov: 
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Mladší žiaci – hrá sa skrátenom ihrisku, čiary pokutového územia sa vyznačia kužeľmi, počet 

hráčov je 9(8+1), minimálny počet hráčov je 6(5+1), striedanie bez obmedzenia počtu 

striedajúcich, striedanie sa uskutočňuje výlučne v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu, hrací 

čas je 2x30 minút s minimálne 15 minútovou prestávkou, rozmer bránok je 5x2 m (musia byť 

vybavené sieťami), zabezpečené proti prevráteniu (zapichovacie háčiky, resp. plastové vrecia 

s pieskom), zápasy mladších žiakov sa hrajú výlučne s loptami č.4, značka pokutového kopu 

sa vyznačí vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary, rohový kop sa vykonáva z rohov 

skráteného ihriska, pravidlo o postavení mimo hry neplatí, všetky ostatné pravidlá futbalu 

(vhadzovanie, malá domov, napomínanie, vylúčenie) platia, vzdialenosť pri zahrávaní 

voľných kopov je minimálne 5 m od lopty, hráči môžu odohrať zápas výlučne v kopačkách 

s lisovanou podrážkou. Za víťazstvo v zápase, resp. remízu sa družstvu neprideľujú žiadne 

body, v dlhodobej súťaži sa nevedie ani nezverejňuje tabuľka súťaže, na zápase je prítomný 

len rozhodca (nevyžaduje sa prítomnosť asistenta). 

 

Náčrt ihriska: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Starší žiaci – hrá sa na celej hracej ploche a platia tu pravidlá futbalu v celom rozsahu. 

 

23. ŽIACI I. LSŽ a I. LMŽ -  (súťaž FK s licenciou ÚTM a licenciou Grassroots“) 

Riadi a organizuje: SFZ  

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE pre súťaže dvojičiek: 

 Pravidlá o postupoch, zostupoch a určení priebežného, resp. konečného umiestnenia v súťaží 

stanovujú články 18 a 19 SP (novelizácia z 1. 7. 2015). V prípade odhlásenia alebo vylúčenia 

jedného z družstiev tvoriacich dvojičku v súťažiach dorastu a žiakov, bude vyradené aj druhé 

družstvo. Výsledky oboch družstiev dosiahnuté v súťažnom ročníku sa anulujú. Zároveň sa tieto 

družstvá považujú za zostupujúce 

 

24. Súťaže žiačok  

1. Hracím dňom II.L žiačok je sobota resp. deň stanovený ŠTK. Prípadné zmeny je možné 

uskutočniť v zmysle tohto RS. Hrá sa systémom štvorkolovo. 

2. Hrací čas II. ligy žiačok je uvedený vo vyžrebovaní. Hracia doba súťaže žiačok je 2 x 30 minút, 

s 15 minútovou prestávkou.  

3. Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK uvedených vo vyžrebovaní na prvom mieste, pričom hracie 

plochy musia byť schválené príslušnými komisiami VsFZ. 

4. O hracej ploche a jej spôsobilosti rozhodne s konečnou platnosťou R. Hracia plocha musí mať 

trávnatý povrch. Stretnutie sa môže odohrať aj na pasportovanom ihrisku s umelým trávnatým 
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povrchom s tým, že domáci FK je povinný o uvedenom informovať telefonicky a písomne 

(možné aj elektronickou poštou) družstvo hostí a riadiaci orgán minimálne jeden deň vopred. 

5. FK štartujú v súťažiach žiačok na vlastné náklady. R na stretnutia deleguje KR VsFZ 

6. Hrá sa podľa platných PF, SP a tohto RS, ktorého výklad prináleží ŠTK. 

7. Pre súťaže ženského futbalu sú stanovené nasledovné vekové kategórie a skupiny: 

skupina prípravka, mini futbal 6 - 10 rokov, kategória žiačky hráčky narodené 1.1.2005 

a mladšie, kategória juniorky hráčky narodené 1.1.2001 a mladšie a po dovŕšení 14 roku, s 

potvrdením lekára a súhlasom rodiča (zákonného zástupcu), 3 hráčky, nie staršie ako po 

1.1.1999 kategória ženy hráčky od dovŕšenia 15 rokov. 

Do kategórie žien môže byť preradená hráčka, ktorá v priebehu kalendárneho roka (1.1. - 31. 

12.) dovŕšila 15. rok veku, za podmienok uvedených v SP. FK môže požiadať matriku SFZ o 

vystavenie RP v systéme ISSF ku dňu dovŕšenia 15. roku veku, na základe ktorého môže 

hráčka štartovať v kategórii žien aj žiačok. V súťažnom ročníku 2019/2020 môžu v lige žiačok 

hrať výlučne hráčky narodené 1.1.2002 a mladšie, ktoré môžu aktuálny súťažný ročník dohrať, 

aj napriek dovŕšeniu 16. roka. Povinnosťou klubu je v termíne stanovenom ŠTK nahrať 

Súpisky družstiev zaradených do súťaží žiačok v systéme ISSF. 

8. Hrá sa medzi šestnástkami na brány 5 x 2m na celú šírku ihriska. Kategória: po 1.1.2005 a 

mladšie, počet hráčok, 8+1, striedanie hokejovým spôsobom, striedanie môže byť vykonané 

výhradne v prerušenej hre a so súhlasom R, alebo AR1 stretnutia, využitie striedavého štartu 

žiačok z chlapčenských družstiev, hráčky môžu stretnutie odohrať výhradne v kopačkách s 

lisovanou podrážkou. Nie sú povolené kopačky s vymeniteľnými kolíkmi, v prípade dohody 

oboch klubov môžu súťažné stretnutie odohrať aj v počte 10+1 na celé ihrisko. Hrací systém 

bude upravený podľa počtu prihlásených družstiev do jednotlivých skupín - dlhodobá súťaž.  

Víťazi regionálnych skupín zohrajú vopred oznámeným spôsobom súťažné stretnutia o víťaza 

Ligy žiačok. 

Pred stretnutím je povinná konfrontácia hráčok oboch družstiev a jej výsledok musí byť riadne 

zapísaný R do zápisu o stretnutí. 

 

25. Rozhodcovia a delegáti zväzu  

  Nominačné listiny delegovaných osôb republikových súťaží, ktoré pre súťažný ročník 

2019-2020 schválil VV SFZ, sú platné len pre tento súťažný ročník. Po jeho ukončení sa ich 

platnosť končí. 

  Rozhodcov a delegátov deleguje na stretnutia VsFZ. Úradné správy a oznamy, ktorými 

informuje VsFZ o obsadení, sú určené len pre rozhodcov a delegátov. VsFZ si vyhradzuje 

právo voľby oznámenia delegácie na stretnutia. KR VsFZ môže na stretnutia mládežníckych 

družstiev delegovať aj R z jednotlivých ObFZ za predpokladu vopred dohodnutých podmienok 

so zainteresovanými komisiami rozhodcov. 

      Rozhodcovia sú povinní vytvoriť zápis zo stretnutia v systéme ISSF, pričom si originál 

ponechávajú prípadoch ak boli do zápisu vpísané neprístojnosti a porušenia futbalových noriem 

v takomto prípade si ho nechajú podpísať HU, kapitánmi a vedúcimi pre pre archív na celý 

súťažný ročník, a nezasielajú na zväz. V prípade vyžiadania zápisu o stretnutí sú následne 

povinní tento zápis zaslať na VsFZ. Ak R stretnutia nezaznamenal žiadne porušenia 

futbalových noriem nemusí po stretnutí zápis vytlačiť stačí ak ten uzavrie v ISSF. Zápis 

o stretnutí,  pokiaľ je vytvorený v ISSF, kapitáni družstiev pred stretnutím nepodpisujú ( 

s výnimkou poruchy na internetovom pripojení, keď nie je možné predbežne uzavrieť zápis 

o stretnutí je povinnosťou vytvoriť zápis o stretnutí v papierovej forme a podpísať ho kapitánmi 

družstiev, resp. aj vedúcimi v mládežníckych stretnutiach – podľa bodu 11, písmeno „r“ tohto 

rozpisu). Po stretnutí rozhodca uzavrie zápis v ISSF, a ak neboli porušené futbalové normy, 

kapitáni ani vedúci družstiev nepodpisujú zápis. V prípade nešportového správania divákov, 

funkcionárov klubov, osôb zúčastnených na hre pred, počas a po stretnutí ešte pred uzavretím 

zápisu o stretnutí v ISSF musí rozhodca tieto skutočnosti uviesť vo svojom zápise a podá 

podnet aj s vyjadrením na príslušnú odbornú komisiu cez ISSF v zápise o stretnutí. Ak sa 
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nešportové správanie vymenovaných osôb udeje po uzavretí zápisu o stretnutí, rozhodca napíše 

podnet aj s vyjadrením na príslušnú komisiu cez ISSF. 

  Príchod delegovaných osôb na stretnutie v III. lige je 90 minút pred UHČ. V IV. a V. lige 

60 minút pred UHČ. Na stretnutia mládeže a dorastu príchod delegovaných osôb na stretnutie 

je 60 minút pred UHČ.  

  Zo stretnutí III. a IV. A V. ligy kluby sú povinné stretnutia vkladať na server do 48 hod. po 

stretnutí. Družstvá na video stretnutia, ktoré si vyžiada niektorá odborná komisia, musia vložiť 

zo stretnutia videozáznam na server do 24 hod. po vyzvaní v ISSF formou podnetu k stretnutiu, 

alebo po zverejnení vyžiadania videozáznamu v US. Spôsob a parametre videí sú predmetom 

tohto rozpisu v tomto bode nižšie. 

Pred všetkými stretnutiami dospelých sa 30 minút pred UHČ vykoná predzápasová porada 

za prítomnosti hlavného usporiadateľa, vedúcich mužstiev, rozhodcu stretnutia a delegáta 

zväzu. Predmetom porady je kontrola farebného odlíšenia hráčov a brankárov, kontrola zápisu 

o stretnutí v ISSF a jeho predbežné uzavretie a organizácia stretnutia- miesto rozcvičenia 

náhradníkov, rozmiestnenie náhradných lôpt, odstránenie nedostatkov na ihrisku.  

  Delegáti v súťažiach VsFZ vyplňujú správy DS a PR v systéme ISSF, a to najneskôr do 

pondelka do 19,00 hod.. V prípade stretnutia hraného v pracovný deň je delegát zväzu povinný 

vyplniť správu DS a PR v systéme ISSF do 24 hodín po ukončení stretnutia, keď je potom 

prístupná všetkým delegovaným osobám.  V prípade disciplinárnych priestupkov 

podliehajúcimi disciplinárnemu konaniu je DS povinný vyplniť Hlásenie o nedostatkoch, a 

podpísané zainteresovanými zaslať  doporučene v prvý pracovný deň1. triedou, resp. 

elektronickou formou na sekretariát VsFZ.  

Po ukončení stretnutia je DZ povinný oznámiť klubom nedostatky, ktoré zistil pred, počas 

a po ukončení stretnutia, a to na predpísanom tlačive „Oznámenie delegáta o zistených 

nedostatkoch v stretnutí“, ktorých riešenie podlieha disciplinárnemu konaniu. Tieto nedostatky 

musí DZ popísať aj v správe DS. 

Rozhodcovia a delegáti zväzu, ktorí aktívne hrajú v súťažiach riadených VsFZ, nesmú hrať 

v súťaži, v ktorej sú zaradení ako R a  AR (III.L-V, 4. a 5. ligy). Rozhodcovia a delegáti zväzu, 

ktorí sú funkcionármi klubov v súťažiach riadených VsFZ, nesmú pôsobiť v súťažiach 

riadených VsFZ. Ak je R potrestaný DK VsFZ ako hráč na obdobie, tak nesmie v čase DO 

rozhodovať žiadne stretnutia. 

Rozhodca, alebo delegát zväzu ktorý je potrestaný ako hráč od DK VsFZ je povinný túto 

skutočnosť do 24 hodín oznámiť KR. 

Na stretnutia riadené VsFZ môžu R, AR delegovať z ObFZ, za predpokladu vopred 

dohodnutých podmienok medzi zainteresovanými komisiami VsFZ a ObFZ. 

Prerokovací poplatok R a DZ za ospravedlnenie v termíne kratšom ako 17 dní pred stretnutím 

je 5 €. Ospravedlnenie R a DZ v čase od zverejnenia delegácie je pre R skupín A, B a DZ 

skupiny A – 20 €, pre R skupín C, D a DZ skupín B a C – 10 €. 

      
    26. Slovenský pohár 

 V súťažnom ročníku 2019-2020 sa hrá Slovenský pohár (SC) organizovaný SFZ-om, 

termíny sú uvedené pri termínovej listine. SP (SC) je organizovaný SFZ-om. Stretnutia SC od 

4.kola sú kluby povinné robiť videozáznam a vkladať na server SFZ. 

 

27. Súťaž  FAIR-PLAY 

Aj v  súťažnom ročníku 2019-2020 je vyhlásená súťaž  FAIR-PLAY pre III.L-V, IV. -tých 

a V.tých ligách dospelých ako aj v II.LSD. Túto súťaž vyhodnocujú delegáti zväzu podľa 

ďalej uvedených kritérií. Po skončení súťažného ročníka budú prví traja v III.LV odmenení 

finančnou odmenou v hodnote – 1.miesto – 350 €, 2. miesto – 200 €, 3. miesto – 100 €. 

Najlepší z oboch skupín IV. líg budú odmenení 1. Miesto – 400 €, 2.miesto – 300 €, 3.miesto – 

200 €. Najlepší zo všetkých skupín V. líg budú odmenení 1.miesto – 500 €, 2.miesto – 400 €, 
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3.miesto – 300 €. Najlepší z III.L SD budú odmenení 1.miesto – 350 €, 2. miesto – 200 €, 3. 

miesto – 100 €. 

Hodnotenie  FAIR-PLAY je odvodené z hodnotenia UEFA, uplatňovaného v súťaži FAIR-

PLAY v rámci Champion-League. 

Vzhľadom na kladné poznatky z tohto hodnotenia boli kritéria prevzaté aj pre slovenské 

súťaže. 

 

Kritéria: 

1. Červené a žlté karty 

Maximálny počet bodov tohto kritéria je 10 bodov. Z tohto hodnotenia sa odčítavajú body za 

udelené červené a žlté karty v stretnutí pre jednotlivé družstvo.  

Za každú udelenú žltú kartu hráčovi sa družstvu odpočíta jeden bod 

Za každú udelenú červenú kartu sa družstvu odrátavajú tri body. 

Ak je hráč vylúčený po druhej žltej karte družstvu sa odrátajú tri body na žlté karty vedúce 

k vylúčeniu hráča sa neprihliada. 

Ak je hráč vylúčený po udelení žltej karty a potom priamo nasleduje udelenie červenej karty 

družstvu sa odrátavajú štyri body za obe udelené karty (jeden plus tri). 

  Za udelené karty môže družstvo v stretnutí získať aj záporné skóre 

2. Rešpektovanie súpera: 

     Vývoj stretnutia môže mať rôzny charakter. Družstvá, resp. hráči by mali pri akomkoľvek 

priebehu stretnutia prejavovať vzájomný rešpekt, toleranciu a úctu. V žiadnom prípade by sa 

nemali uchyľovať pri akomkoľvek priebehu stretnutia k vzájomným slovným a fyzickým 

útokom, odplácaniu zákrokov a vytváraniu nervózneho prostredia na hracej ploche. 

  Maximálny počet bodov tohto kritéria je 10 bodov, minimálny počet je 5 bodov. Hodnotenie 

tohto kritéria by malo vychádzať z pozitívnych postojov hráčov k svojmu súperovi. Hráči 

musia rešpektovať Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok, Rozpis súťaží a predovšetkým svojho 

súpera.  

Pri hodnotení sa prihliada na závažnosť udelených trestov, ale nie na ich počet. Pozitívne sa 

hodnotí pomoc pri zranení a pomoc súperovi. Bežné správanie sa hráčov nie je možné 

ohodnotiť najvyšším, teda 10 bodovým ohodnotením. Odporúča sa ho hodnotiť 8 bodovým 

hodnotením. 

3. Rešpektovanie rozhodcu: 

      Vývoj stretnutia sa môže profilovať od ľahkého stretnutia, až po stretnutie veľmi ťažké. 

Družstvá, hráči vrátane kapitánov družstiev,  by mali prejavovať rozhodcom stretnutia úctu, 

toleranciu a rešpektovať ich rozhodnutia. Uvedený prístup by mali zachovať aj v prípade z ich 

pohľadu sporných, či nesprávnych rozhodnutí rozhodcu. Hráči by sa mali zdržať v súvislosti 

s rozhodnutiami rozhodcu, resp. signalizácie asistentov rozhodcu komentárov, gestikulácií, či 

prejavov nespokojnosti, mali by sa zdržať akéhokoľvek hodnotenia ich výkonov počas a po 

stretnutí. Pozitívnym ocenením výkonov delegovaných osôb je napríklad podanie ruky 

a poďakovanie im za výkony po ukončení stretnutia. 

Maximálny počet bodov tohto kritéria je 10 bodov, minimálny počet je 5 bodov. Kladný postoj 

hráča k rozhodnutiam rozhodcu a asistentov je pozitívom v tomto kritériu. Od hráčov sa 

očakáva rešpektovanie rozhodnutí rozhodcov. V tomto kritériu je potrebné prihliadnuť na 

závažnosť udelenia osobných trestov, negatívnych javov ako je podvádzanie a simulovanie 

hráča a podobne. Bežné správanie sa hráčov voči rozhodcovi nie je možné ohodnotiť 

najvyšším, teda 10 bodovým ohodnotením. Odporúča sa ho hodnotiť 8 bodovým hodnotením. 

4. Správanie sa členov realizačných tímov a funkcionárov: 

Maximálny počet bodov tohto kritéria je 10 bodov minimálny počet je 5 bodov. Toto kritérium 

má svoje pozitívne a negatívne aspekty. Medzi predstaviteľov klubov zaraďujeme 

funkcionárov a majiteľov klubov, vedúcich družstiev, trénerov, asistentov trénerov, lekárov, 

masérov, fyzioterapeutov, zástupcov klubov a usporiadateľov stretnutí. 
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V pozitívnom aspekte sa predstavitelia klubov správajú slušne, spoločensky a športovo. 

Vplývajú na hráčov, aby bojovali v duchu pravidiel a rešpektovali rozhodnutia rozhodcov. V 

hre a súťažení používajú len dovolené športové, technické, taktické a morálne dovolené 

prostriedky, postupy, taktiky a správanie. 

V negatívnom aspekte dochádza k rôznym ohrozeniam účastníkov hry, slovným urážkam, 

neverbálnym vyjadreniam, fyzickému napádaniu, provokáciám, teatrálnym výstupom 

predstaviteľov klubov, nerešpektovaniu výkonu rozhodcov, urážkam súpera, divákov, 

delegovaných osôb a podobne. Takéto správanie nie je v súlade s očakávaním, a je 

odsúdeniahodné. Bežné správanie sa predstaviteľov klubov nie je možné ohodnotiť najvyšším 

10 bodovým ohodnotením. Odporúča sa ho hodnotiť 8 bodovým hodnotením.  

5. Správanie sa obecenstva 

Maximálny počet bodov tohto kritéria je 10 bodov minimálny počet je 0 bodov. Obecenstvo na 

futbalovom štadióne tvorí významný prvok stretnutia. Podpora fanúšikov pre hráčov je žiadaná 

a tvorí kulisu stretnutia. Hodnotiť toto kritérium je možné len ak sa na stretnutí zúčastňuje 

rozhodujúci počet divákov prítomných na stretnutí, ktorí podstatne ovplyvnia atmosféru na 

stretnutí. 

Správanie divákov je možné rozdeliť do niekoľkých skupín. Medzi ne patrí napríklad: 

V pozitívnom aspekte správania sa obecenstva s podporou fanúšikov, s používaním pozitívnej 

choreografie, povzbudzovaním družstva, slušným pokrikom, spievaním, rešpektovaním 

rozhodnutí rozhodcu, ocenením výkonu súpera, čo v konečnom dôsledku vytvára priateľskú 

atmosféru na štadióne. Pozitívom v správaní divákov je aj používanie zaujímavých 

transparentov a pútačov. 

V negatívnom aspekte správania sa obecenstva sa prejavujú reakcie fanúšikov na výkon 

hráčov, rozhodnutia rozhodcov, na fanúšikov súpera urážkami, nadávkami na adresu hráčov, 

rozhodcov, funkcionárov, a podobne. Využívaním rôznych foriem zastrašovania, nedovoleným 

používaním pyrotechniky, urážlivých transparentov a pútačov, vyvolávanie konfliktov a bitiek, 

ako aj iných negatívnych javov počas stretnutia. 

Bežné správanie sa divákov, ktorí neprejavia svoju účasť povzbudzovaním, ale len pasívnym 

pozeraním stretnutia nie je možné ohodnotiť najvyšším 10 bodovým hodnotením. Toto 

správanie je priemerné a netvorí pozitívnu divácku kulisu. Odporúča sa ho hodnotiť 8 bodovým 

hodnotením. 

V prípade obzvlášť hrubého nešportového správania sa divákov je možné hodnotenie upraviť 

až do nulovej hodnoty. Hodnotiteľ povinný túto skutočnosť zdôvodniť vo svojej správe.  

Toto kritérium sa nehodnotí u družstva, ak sa na stretnutí nezúčastní primeraný počet fanúšikov 

tohto družstva. Primeraným počtom fanúšikov klubu je skupina, ktorá podstatne ovplyvní 

atmosféru na stretnutí. 

6. Celkové hodnotenie 

V celkovom hodnotení je možné prideliť družstvu maximálne 50 bodov. V prípade 

nehodnotenia oblasti 5, maximálne 40 bodov. V takom prípade sa do príslušnej kolónky 

nevpisuje žiadna číslica, ani znak. Po ukončení hodnotenia sa vykoná súčet pridelených bodov 

a vydelí sa počtom hodnotených oblastí.  

Príklad výpočtu priemerného výsledku: 

a) plný počet 50 bodov: dosiahnutý súčet bodov je napr. 38.  

Výpočet : 38 x 10 = 380 : 50 = 7,60 bodov. 

b) znížený počet bodov bez hodnotenej oblasti 5: dosiahnutý súčet bodov je napr. 27. 

Výpočet : 27 x 10 = 270 : 40 = 6,75 bodov. 

Výsledok hodnotenia sa uvádza na dve desatinné čísla. 

Hodnotenie Fair play v ISSF prebieha automaticky. V prvej hodnotenej oblasti ponúka tabuľka 

mínusovú položku hodnotenia, ktorá sa zapíše odčítaním tejto hodnoty od čísla 10. Výsledok 

hodnotiteľ zapíše do príslušnej kolónky.   

7. Povšimnutie hodné individuálne prípady: 
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V prípadoch zistenia povšimnutia hodných prípadov, ktorými sú výrazné pozitívne prípady 

pomoci si navzájom, pomoci súperovi, záchrana života, rytierske správanie sa, priznanie 

pochybení a nepostrehnutých skutočností, ako aj vysoko pozitívne správanie sa jednotlivcov 

ako aj kolektívov sa uvádza v správe delegáta do príslušnej položky správy.  

 

28.  Upozornenie 

 

 VsFZ vzhľadom na osamostatnenie sa klubov oznamuje FK-om, že pri úradnom styku je 

potrebné používať iba systém ISSF.  

 

 

29. Tituly a ceny 

Víťaz každej súťažnej skupiny v súťažnom ročníku 2019-2020 získa titul víťaza príslušnej 

skupiny a dostane pohár, resp. upomienkový dar.  

Pre súťažný ročník 2019-2020 je vyhlásená súťaž o najlepšieho strelca III. liga - východ. Víťaz 

obdrží diplom a pohár VsFZ.  

Dospelí 

a) víťaz III. ligy - východ 

b) víťaz IV. ligy sever 

c) víťaz IV. ligy juh 

d) víťaz V. ligy skupina podtatranská 

e) víťaz V. ligy skupina šarišská 

f) víťaz V. ligy skupina košicko-gemerská 

g) víťaz V. ligy skupina zemplínska 

h) víťaz V. ligy skupina vihorlatsko-dukelská 

 

Dorast 

i) víťaz III. ligy – starší dorast  

j) víťaz III. ligy – mladší dorast  

k) víťaz IV. ligy skupina podtatranská 

l) víťaz IV. ligy skupina šarišská 

m) víťaz IV. ligy skupina košicko-gemerská 

n) víťaz IV. ligy skupina zemplínska 

o) víťaz  IV. ligy skupina šarišsko-dukelská 

 

Mladší a starší žiaci – dvojičky 

p) víťaz II. ligy starší žiaci U15  

q) víťaz II. ligy mladší žiaci U13  

Žiačky 

r) víťaz II. ligy žiačky 

 

30.  Zasadnutia odborných komisií 

 

Zasadnutia odborných komisií VsFZ sa budú konať takto: 

- ŠTK VsFZ  každú stredu o 16,30 hod. 

- KR  VsFZ   každú stredu o 16,30 hod. 

- DK  VsFZ   každú stredu o 16,30 hod. 

 Úradné správy VsFZ, rozhodnutia odborných komisií a delegácie R a DZ budú    

            uverejňované na webovej stránke VsFZ. 

 

31. Záverečné ustanovenie 
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Tento Rozpis schválil VV VsFZ v Košiciach dňa 10.7.2019. 

Rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného súťažného poriadku, a je záväzný pre riadiaci zväz aj 

futbalové kluby vo východoslovenských futbalových súťažiach. Výklad k tomuto rozpisu 

prislúcha VsFZ. 

 

Ing. Štefan OLŠAVSKÝ, v.r.          Ing. Richard  HAVRILLA, v.r. 

    predseda ŠTK  VsFZ                                        predseda VV VsFZ 

   

                                 Marcel  EPERJEŠI 

               sekretár VsFZ 


