Predpis KM 1/2016
Za účelom zjednotenia postupu pri napĺňaní SP – čl. 28, odst. 4 – dohoda o vytvorení
spoločného družstva mládeže a v zmysle RS 2016/2017 – čl. V. bod 4,

vydáva KM SsFZ nasledovný predpis o pravidlách realizácie uvedeného článku
nasledovne:

Výpis z príslušných noriem
Súťažný poriadok - Článok 28 Osobitné podmienky pre stretnutia mládeže
(4)V regionálnej súťaži môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva
mládeže, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej
zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 15 dní pred začiatkom
súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda nadobúda
platnosť právoplatným rozhodnutím riadiaceho orgánu súťaže o jej schválení.
(5)Dohoda uvedená v odseku 4 musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) určenie jedného z klubov dohody, ktorý bude :
1. vystupovať za spoločné družstvo klubov voči tretím osobám,
2. zodpovedný za spoločné družstvo podľa tohto poriadku (napr. bude mať týmto mládežníckym
družstvom splnenú podmienku pre účasť v súťaži), všeobecne záväzných právnych predpisov
(napríklad zákon č. 1/2014 Z. z. o organizácii športových podujatí)
a ostatných osobitných predpisov (napríklad Pravidlá futbalu, DP SFZ...).
3. po skončení platnosti dohody pokračovať v súťaži, v ktorej súťažilo spoločné družstvo klubov,
b) označenie súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť,
c) názov spoločného družstva.

Pravidlá realizácie Dohôd o vytvorení spoločného družstva ( ďalej len Dohoda)
1. Základným cieľom realizácie predmetných dohôd je, aby v rámci súťaží mládeže SsFZ počet
družstiev mládeže vytvorením spoločného družstva mládeže neklesal, ale minimálne sa ich počet
v rámci súťaží mládeže SsFZ zachoval . Komisia mládeže spravidla neschváli Dohodu, ak by jej
schválením na súťažný ročník družstvo uvedené, ako FK č.2 v Dohode z dôvodu vytvorenia
spoločného družstva neštartovalo v súťažiach mládeže SsFZ.
2. V rámci stanoveného termínu predkladania Dohôd o vytvorení spoločného družstva (najneskôr 15
dní pred začiatkom súťaže) určuje KM SsFZ termíny predkladania Dohôd nasledovne:
- do termínu podania prihlášky do súťaže ( predložia družstvá, z ktorých sa družstvo uvedené v
dohode ako družstvo č. 1 riadne prihlásilo do súťaží SsFZ a v predchádzajúcom ročníku z nich

nevypadlo ( prihlasujúci FK – v Dohode uvedený, ako FK č.1, predloží Dohodu potvrdenú
obidvomi FK spolu s prihláškou ),
- do termínu 15 dní pred začiatkom súťaže, v ktorej by malo spoločné družstvo štartovať môže
predložiiť Dohodu len družstvo už riadne zaradené v aktuálnom súťažnom ročníku do súťaže
mládeže SsFZ ,ktoré je súčasne v Dohode uvedené ako družstvo FK č.1 a uzavrelo dohodu
s družstvom, ktoré nie je v aktuálnom ročníku zaradené do súťaží SsFZ a je uvedené v Dohode
ako družstvo č.2.
V prípade, že družstvo FK č. 2 uvedené v Dohode je prihlásené v súťaži niektorého ObFZ
v aktuálnom súťažnom ročníku, môže KM schváliť Dohodu len po predchádzajúcom súhlase
príslušného ObFZ.
3. Družstvo uvedené, ako družstvo FK č.1 v Dohode o vytvorení spoločného družstva musí byť
družstvo mládeže, ktoré v predchádzajúcom ročníku súťažilo v súťažiach mládeže SsFZ a za
predchádzajúci ročník nebolo družstvom zostupujúcim z danej súťaže, do ktorej sa spoločné
družstvo hlási, alebo nebolo v predchádzajúcom ročníku družstvom zostupujúcim do súťaží ObFZ.
4. Podmienku súťaže pre štartujúce družstvo dospelých v súťažiach SsFZ – mať v súťaži mládežnícke
družstvo, spĺňa v rámci Dohody a požiadavky noriem SsFZ len družstvo uvedené v Dohode, ako
družstvo FK č.1.
5. V prípade, že dôjde k vytvoreniu spoločného družstva Dohodou dvoch klubov, z ktorých ani
jednému z nich neštartovalo v súťažiach mládeže SsFZ, resp. ObFZ v predchádzajúcom ročníku
v danej kategórii družstvo, môže byť po vyjadrení príslušného ObFZ uznaná podmienka súťaže pre
štart družstva dospelých v súťaži – mať mládežnícke družstvo obidvom klubom.
Poznámky:
1. Uvedené znenie tohto predpisu v bode 3 je ochranným opatrením, aby sa zabránilo
prenechávaniu, resp. odstupovaniu súťaže iným družstvám uzatvorením Dohody .
2. Uvedené znenie tohto predpisu v bode 5 je podporným opatrením, ktoré by malo motivovať
FK potenciálne k vzniku nových družstiev v mládežníckych súťažiach SsFZ, resp. ObFZ.

V Banskej Bystrici 8.6.2016

Ján Majsniar, predseda KM SsFZ

