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PRÍLOHY
Vyţrebovanie futbalových súťaţí Stredoslovenského futbalového zväzu ročník
2012/2013
Majstrovstvá regiónu STRED dospelí
IV. liga skupina SEVER dospelí
IV. liga skupina JUH dospelí
V. liga skupina A dospelí
V. liga skupina B dospelí
V. liga skupina C dospelí
V. liga skupina D dospelí
III. liga U19 – starší dorast a U17 – mladší dorast
IV. liga skupina SEVER dorast
IV. liga skupina JUH dorast
V. liga skupina A dorast
V. liga skupina B dorast
V. liga skupina C dorast
V. liga skupina D dorast
II. liga skupina SEVER U15 – starší ţiaci, U13 – mladší ţiaci
II. liga skupina JUH U15 – starší ţiaci a U13 – mladší ţiaci
III. liga skupina A U15 – starší ţiaci a U13 – mladší ţiaci
III. liga skupina B U15 – starší ţiaci a U13 – mladší ţiaci
III. liga skupina C U15 – starší ţiaci a U13 – mladší ţiaci
III. liga skupina D U15 – starší ţiaci a U13 – mladší ţiaci
I. liga U13 – mladší ţiaci
Adresár futbalových klubov
Majstrovstvá regiónu STRED dospelí
IV. liga skupina SEVER dospelí
IV. liga skupina JUH dospelí
V. liga skupina A dospelí
V. liga skupina B dospelí
V. liga skupina C dospelí
V. liga skupina D dospelí
Mládeţ
Nominačné listiny rozhodcov

Nominačné listiny delegátov zväzu

POUŢITÉ POJMY A SKRATKY
Slovenský futbalový zväz – SFZ
Stredoslovenský futbalový zväz Banská Bystrica – SsFZ
Oblastný futbalový zväz – ObFZ
Konferencia SsFZ – Konferencia
Výkonný výbor SsFZ – VV
Odvolacia komisia SsFZ – OK
Disciplinárna komisia SsFZ – DK
Športovo-technická komisia SsFZ – ŠTK a riadiaca komisia
Komisia mládeţe SsFZ – KM a riadiaca komisia
Komisia rozhodcov SsFZ – KR
Trénersko-metodická komisia SsFZ – TMK
Hospodárska komisia SsFZ – HK
Matričná komisia SsFZ – MaK
Revízna komisia – RK
Volebná komisia – VK
Komisia pre riešenie sťaţností futbalových klubov na výkon rozhodcov SsFZ – KPRS
Sekretariát SsFZ – sekretariát
Futbalový klub – FK
Stanovy Stredoslovenského futbalového zväzu – Stanovy SsFZ
Pravidlá futbalu – PF
Súťaţný poriadok futbalu – SP
Disciplinárny poriadok Slovenského futbalového zväzu – DP
Rozpis súťaţí vo futbale 2012/2013 SsFZ – RS
Spravodajca SsFZ 2012/2013 – Spravodajca
Informačný systém slovenského futbalu – ISSF
Súťaţný ročník – ročník
Vyţrebovanie futbalových súťaţí Stredoslovenského futbalového zväzu ročník 2012/2013 –
vyţrebovanie súťaţí
Futbalový štadión a futbalové ihrisko – ihrisko
Rozhodca – R
Asistent rozhodcu – AR
Rozhodca a asistent rozhodcu – rozhodcovia
Delegát zväzu – DZ
Zápis o stretnutí – zápis
Správa delegáta o priebehu stretnutia – správa DZ
Majstrovstvá regiónu STRED dospelí – MR dospelí
Starší dorast – U19
Mladší dorast – U17
Starší ţiaci – U15
Mladší ţiaci – U13
Registračný preukaz – RP
Ţiacky preukaz – ŢP
Majstrovské futbalové stretnutie – MFS
Hlavný usporiadateľ – HU
Kapitán druţstva – K
Vedúci druţstva – VD

Disciplinárne opatrenie – trest
Červená karta – ČK
Ţltá karta – ŢK
Hrubé nešportové správanie sa – HNS
Pracovná neschopnosť – PN
Motorové vozidlo – MV
Mobilný telefón – MT

ADRESÁR
Stredoslovenský futbalový zväz
Stredoslovenský futbalový zväz
Partizánska cesta 93
P. O. Box 157
975 84 Banská Bystrica
Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a. s., krajská pobočka Banská Bystrica
číslo účtu: 0050192944/0900
číslo účtu: 0305642565/0900 – len úhrady zálohových platieb a faktúr za odmeny R a DZ
IČO: 14224755 DIČ: 2021122202
Sekretariát SsFZ
Predseda SsFZ
Vedúci sekretár

tel. a fax
MT
PhDr. Jozef PARŠO
048/414 89 15 0907 741 966
Mgr. Ladislav MATEJKA
048/414 89 13 0915 827 656
e-mail: matejka@ssfz.sk
048/414 89 14 – fax
Org. pracovník, matrika Mária JÁNOŠOVÁ
048/414 89 13 0917 234 514
Regionálny tréner
PaedDr. Peter ŠTEFAŇÁK
048/414 22 63 0905 484 160
e-mail: peterstefanak@gmail.com
0902 937 058
Sekretár
Slavomír BALÁŢ
048/414 22 54 0907 806 995
web stránka: www.ssfz.sk
e-mail:
futbal@ssfz.sk, matrika@ssfz.sk, sutaze@ssfz.sk, tlac@ssfz.sk, zapis@ssfz.sk

Slovenský futbalový zväz
Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100/II
821 01 Bratislava

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
číslo účtu: 5017019990/0900
IČO: 00687308, DIČ: 2020898913, IČ DPH: SK 2020898913

Generálny sekretár tel. 02/48 20 60 02
asistentka prezidenta a generálneho sekretára
Komunikácia a PR kl. 03
Reprezentácia SR
kl. 05, 06
Logistika a sluţby
kl. 14
Športovo-adm. úsek kl. 15, 17, 20, 40
Matrika
kl. 35, 36, 88
Ekonomický úsek
kl. 22, 23, 24

Technický úsek
Medzin. a org. oddelenie
Legisl.-právne oddelenie
Oddelenie IT
Mládeţ a rozvoj
Marketing

kl. 033
kl. 07, 08, 18
kl. 10, 11
kl. 38
kl. 19, 21
kl. 09, 40
kl. 03, 04, 24, 39

Projektový manaţér

Konvencia rozhodcov kl. 15

kl. 37

Sekretariát-99, Klubový licenčný systém-91, Učtáreň-92, Mzdy
a personalistika-93, Mládeţ a rozvoj-94, Medzin. a org. oddelenie-95,
Športovo-adm. úsek-96, Matrika-98
web stránka: www.futbalsfz.sk
e-mail:
office@futbalsfz.sk, zvolené meno.priezvisko@futbalsfz.sk
Fax

Ostatné regionálne futbalové zväzy
Bratislavský futbalový zväz, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
Predseda
Juraj JÁNOŠÍK
e-mail: juraj.janosik@futbalsfz.sk
Sekretár
Darina ŠČIBRANYOVÁ tel.: 02/48 20 60 27, MT: 0903 718 450
fax: 02/ 48 20 60 90
e-mail: darina.scibranyova@futbalsfz.sk
Org. pracovník Pavel PRÍKOPA
tel.: 02/48 20 60 26, MT: 0903 718 455
Tréner mládeţe Rudolf NOVÁK
tel.: 02/48 20 60 25, MT: 0902 937 055
web stránka: www.futbalbfz.sk
Západoslovenský futbalový zväz, Rázusova 23, 949 01 Nitra
Predseda
Ladislav GÁDOŠI
e-mail: ladislav.gadosi@futbalsfz.sk
Vedúci sekretár Štefan HAVLÍČEK
tel.: 037/652 34 02, MT: 0911 265 687
fax: 037/ 655 48 16
e-mail: sekretar@zsfz.sk
Sekretár
Ivan HÁDEK
tel.: 037/652 34 02, MT: 0907 322 546
Tréner mládeţe Jozef JAKUŠ
tel.: 032/743 02 73, MT: 0902 937 056
web stránka: www.zsfz.sk
Východoslovenský futbalový zväz, Alejová 2, 042 96 Košice
Predseda
Richard HAVRILLA
e-mail: richard.havrila@futbalsfz.sk
Sekretár
Marcel EPERJEŠI
tel.: 055/643 35 66, MT: 0911 945 550
fax: 055/643 35 66
e-mail: marcel.eperjesi@futbalnet.sk
e-mail: vsfz@stonline.sk
Ekonóm
Alţbeta MAJLÁTHOVÁ tel.: 055/789 83 22, MT: 0907 992 394
e-mail: alzbeta.majlathova@futbalnet.sk
Tréneri mládeţe Peter SZENAY
tel.: 055/643 35 66, MT: 0902 937 057
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
web stránka: www.futbalvsfz.sk

Oblastné futbalové zväzy
funkcia

tel. byt

tel. zamestnanie, fax a MT

Oblastný futbalový zväz, Partizánska cesta 93, 975 84 Banská Bystrica
web stránka: www.obfzbb.sk, e-mail: obfzbb@zoznam.sk
Vladimír VANÍK
predseda
0902 929 311
Slavomír BALÁŢ
sekretár
048/414 22 54
048/414 89 14 – fax
0907 806 995

Oblastný futbalový zväz Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca
web stránka: www.obfzkysuc.sk, e-mail: sekretariat@obfzkysuc.sk
PaedDr. Stanislav ŠPILA predseda
041/434 14 35
041/433 21 09 – aj fax
0907 360 541
Lenka RUMANOVÁ-VRTELOVÁ
sekretár
0908 934 081
Oravský futbalový zväz, Športovcov 1181/3, 026 01 Dolný Kubín
web stránka: www.futbalofz.sk, e-mail: futbal@futbalofz.sk
Vladimír MUŠÁK
predseda
043/558 11 38
0903 542 920
Dagmar RUŢIČKOVÁ sekretár
043/586 29 62 – aj fax
0905 691 905
0911 691 900
Liptovský futbalový zväz, Námestie Osloboditeľov 7, 031 01 Liptovský Mikuláš
web stránka: www.obfz-lm.sk, e-mail: obfz@obfz-lm.sk
Igor REPA
predseda
0905 437 955
Vladimír HUBKA
sekretár
044/552 29 26 – aj fax
0905 928 663
Oblastný futbalový zväz, Čajkovského 16, 984 01 Lučenec
web stránka: www.obfzlc.sk, e-mail: obfz.lc@gmail.com
Štefan PASTOREK
predseda
0905 562 201
Štefan KOPRDA
sekretár
047/432 40 07
047/432 59 81– aj fax
0908 935 199
Turčiansky futbalový zväz, A. Kmeťa 26, 037 69 Martin
web stránka: www.tfz.sk, e-mail: tfz@tfz.sk
Ing. Pavol KUTEĽ
prezident
043/438 30 14
Eduard MAŇÚR

sekretár

043/424 33 13 – aj fax
0905 209 224
043/423 73 13 – aj fax
0907 841 477

Oblastný futbalový zväz, Svätoplukova 22, 979 01 Rimavská Sobota
web stránka: www.oztk-obfzrs.sk; e-mail: info@oztk-obfzrs.sk, janforgon@pobox.sk
JUDr. Ján ČILÍK
predseda
047/581 19 39
0903 634 771
Ján FORGON
sekretár
047/562 70 43 – aj fax
0903 541 036
Oblastný futbalový zväz, Banícka ulica 5, 990 01 Veľký Krtíš
web stránka: www.obfzvk.sk, e-mail: cernak@procomp.sk
Ladislav KRNÁČ
predseda
047/489 31 89
0905 368 434
Ján ČERNÁK
sekretár
047/483 04 64
047/491 11 00 – fax
0905 517 014
Oblastný futbalový zväz, Študentská 12, 960 01 Zvolen
web stránka: www.obfzzv.sk, e-mail: obfzzv@obfzzv.sk
Ing. Juraj PILÁT
predseda
045/532 61 13
Jozef HRDLIČKA
sekretár

0903 808 208
045/532 61 13 – aj fax

0908 901 446
Oblastný futbalový zväz, Tajovského 4, 965 01 Ţiar nad Hronom
web stránka: www.obfzzh.szm.sk, e-mail: obfz@stonline.sk
Karol IHRING
predseda
0905 857 458
Marian ŠEDIVEC
sekretár
045/672 58 09 – aj fax
0905 713 601
Oblastný futbalový zväz, Pivovarská 1058, 010 01 Ţilina
web stránka: www.obfzza.sk, e-mail: obfzza@zoznam.sk
Ing. Igor KRŠKO
predseda
Milan MATEJČÍK
sekretár

0902 197 000
0908 903 264

Konferencia Slovenského futbalového zväzu – delegáti za
Stredoslovenský futbalový zväz
1. 6 delegátov Konferencie SFZ s právom hlasovať volia delegáti na volebnej Konferencii
SsFZ.

Konferencia Stredoslovenského futbalového zväzu
1. 72 delegátov Konferencie SsFZ s právom hlasovať volia delegáti na volebných
Konferenciách ObFZ v zmysle Článku 37 Stanov SsFZ.

Výkonný výbor Stredoslovenského futbalového zväzu
Predseda

PhDr. Jozef PARŠO
Radvanská 2, 974 05 Banská Bystrica
tel. zam: 048/414 89 15, MT: 0907 741 966
e-mail: futbal@ssfz.sk

Podpredseda,
predseda KR

František VOREL
Ruţová 40, 010 01 Ţilina
tel. byt: 041/500 50 90, MT: 0905 620 251
e-mail: frantisekvorel1@gmail.com

Podpredseda

Ing. Juraj PILÁT
Podbeľová 13, 960 01 Zvolen
tel. byt: 045/532 61 13, MT: 0903 808 208
e-mail: pilatovam@stonline.sk

Predseda ŠTK

Jaroslav JEKKEL
Pod Banošom 46, 974 11 Banská Bystrica
MT: 0902 977 611
e-mail: stk.ssfz@gmail.com

Predseda KM

Ján HLAVÁČ
M. R. Štefánika 7/29, 965 01 Ţiar nad Hronom
tel. byt: 045/673 26 69, MT: 0908 068 599

e-mail: hlavac.lovca@gmail.com
Ekonomický
tajomník

Ing. Igor KRŠKO
Murgašova 1257/21, 010 01 Ţilina
MT: 0902 197 000
e-mail: i.krsko@azet.sk, krsko.igor@gmail.com

Manager
Vladimír VANÍK
pre marketing a PR Ráztoka 145, 976 97 Nemecká
MT: 0902 979 311
e-mail: vanik.vlado@centrum.sk
Predseda TMK

Mgr. Vojtech KOVÁČ
Rúbanisko III/7, 984 01 Lučenec
tel. zam: 047/433 37 89, MT: 0907 610 145
e-mail: vkovac@centrum.sk

Predseda MaK

PaedDr. Stanislav ŠPILA
Skalité 1255, 023 14 Skalité
tel. byt: 041/434 14 35, tel. zam.: 041/433 21 09, MT: 0907 360 541,
e-mail: stanislav.spila@gmail.com

Predseda HK

Ing. Pavol KUTEĽ
Puškinova 4/42, 036 01 Martin
tel. byt: 043/438 30 14, tel. zam.: 043/424 33 13, MT: 0905 209 224
e-mail: ingkutel@email.cz

Člen

člen doposiaľ nezvolený volebnou Konferenciou

Orgány zabezpečenia spravodlivosti Stredoslovenského futbalového zväzu
Predseda odvolacej Dušan ČABAN
komisia
985 54 Podrečany 40
MT: 0903 728 750
e-mail: caban.dusan@gmail.com
Predseda DK

Ing. Miroslav SPIŠIAK
Tulská 41, 974 04 Banská Bystrica
tel. byt: 048/413 99 31, tel. zam: 048/433 92 14, MT: 0903 551 038
e-mail: spisiak.miroslav@slposta.sk (v prípade zasielania dokladov
o úhrade poplatkov za prerokovanie previnení e-mailom, zasielať ich
výhradne na adresu sutaze@ssfz.sk)

Ostatné komisie a vybrané úseky
Revízna
komisia

Ing. Ladislav SLANEC – predseda
Kollárova 6, 982 01 Tornaľa
tel. zam.: 047/552 32 00, MT: 0905 724 543
e-mail: slanec.ladislav@zoznam.sk, slanec.ladislav@centrum.sk

Volebná
komisia

predseda doposiaľ nezvolený volebnou Konferenciou

Zdravotná
komisia

MUDr. Andrej PATKA – predseda
Krivánska 8, 974 01 Banská Bystrica
tel. zam.: 048/414 30 47, MT: 0908 516 605
e-mail: patka.andrej@zoznam.sk

KPRS

Artúr JAKUBEC – predseda
Chata pod Sedlom Čertovica, č. 262, 032 34 Maluţiná
MT: 0903 417 174
e-mail: info@certovica.eu

Komisia ţenského
futbalu

Ing. Ladislav NÉMETH – predseda
Smreková 15, 010 07 Ţilina
MT: 0905 342 399
e-mail: vixzilina@post.sk

Obsadzovací úsek
KR

Ľudovít PERAŠÍN – vedúci
Dolná 162, 032 03 Uhorská Ves
MT: 0918 727 561
e-mail: ludovit.perasin@gmail.com

Úsek DZ
KR

Ing. Viliam VAIS – vedúci
Lúčna 69, 974 01 Banská Bystrica
tel. byt: 048/414 13 53, MT: 0918 367 540, 0918 251 453
e-mail: viliam.vais@gmail.com

VŠEOBECNÉ A ŠPORTOVO-TECHNICKÉ USTANOVENIA
I. Futbalové normy
1. MFS sa hrajú podľa PF, SP, RS a ostatných futbalových noriem platných v rámci SFZ
a SsFZ. Súťaţe U13 sa hrajú podľa Technických ustanovení súťaţí U13 uvedených v kap.
XII. RS.
2. Jednotlivé futbalové normy sú pre účastníkov MFS záväzné.
3. Futbalové normy platné v rámci SFZ sú uvedené na internetovej stránke SFZ
www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz.
4. V oblastiach, ktoré boli zaradené do ISSF sú záväzné postupy uvedené na internetovej
stránke SFZ www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

II. Komunikácia s futbalovými klubmi, rozhodcami a delegátmi zväzu
1. Komunikácia s FK, rozhodcami, DZ a taktieţ s futbalovou verejnosťou prebieha
prostredníctvom internetovej stránky www.ssfz.sk
a) Delegačný list pre R, AR a DZ vo štvrtok do 15:00 hod. v sekcii „Delegačné listy“.
b) Aktuálne tabuľky súťaţí mládeţe vo štvrtok do 12:00 hod. v sekcii „Tabuľky“.
c) Spravodajca so správami zo zasadnutí Konferencie, VV a komisií v piatok do 15:00
hod. v sekcii „Spravodaje SsFZ“.

d) Dôleţité operatívne správy sú zverejňované aj v iných dňoch a sú pre FK, rozhodcov a
DZ taktieţ záväzné.

III. Zasadnutia orgánov
1. Orgánmi SsFZ sú Konferencia, VV, OK, DK, RK, VK a ostatné komisie.
2. Termíny zasadnutí orgánov SsFZ:
- Konferencia – spravidla dvakrát za rok,
- VV – podľa potreby, najmenej však raz za mesiac spravidla v piatok,
- RK – najmenej raz za polrok,
- OK a VK – podľa potreby,
- riadiace komisie a DK v prebiehajúcej sezóne – týţdenne spravidla štvrtok od 15:30
hod. a mimo sezóny podľa potreby,
- KR v prebiehajúcej sezóne – najmenej raz za 2 týţdne spravidla štvrtok od 16:00 hod.
a mimo sezóny podľa potreby,
- ostatné komisie – podľa potreby.

IV. Riadenie, štruktúra a účastníci súťaţí
1. Športovo technická komisia – riadi kategóriu dospelých
MR
1 skupina max. 16 účastníkov
IV. liga
2 skupiny max. po 14 účastníkov
skupina SEVER FK z ObFZ CA, DK, LM, MT, ZA
skupina JUH FK z ObFZ BB, LC, RS, VK, ZH, ZV
V. liga
4 skupiny max. po 14 účastníkov
skupina A FK z ObFZ CA, ZA
skupina B FK z ObFZ DK, LM, MT
skupina C FK z ObFZ BB, ZH, ZV
skupina D FK z ObFZ LC, RS, VK
Pohár SsFZ
zaradenie účastníkov podľa technických ustanovení súťaţe
2. Komisia mládeţe – riadi kategórie mládeţe
a) Kategória dorastu
III. liga U19 a U17 dvojičková súťaţ max. 16 účastníkov
IV. liga dorastu
2 skupiny max. po 14 účastníkov
skupina SEVER – FK z ObFZ CA, DK, LM, MT, ZA
skupina JUH – FK z ObFZ BB, LC, RS, VK, ZH, ZV
V. liga dorastu
4 skupiny max. po 14 účastníkov
skupina A FK z ObFZ CA, ZA
skupina B FK z ObFZ DK, LM, MT
skupina C FK z ObFZ BB, ZH, ZV
skupina D FK z ObFZ LC, RS, VK
b) Kategória ţiakov
I. liga U13 A a B dvojičková súťaţ
II. liga U15 a U13 dvojičková súťaţ 2 skupiny max. po 14 účastníkov
skupina SEVER FK z ObFZ CA, DK, LM, MT, ZA
skupina JUH FK z ObFZ BB, LC, RS, VK, ZH, ZV
III. liga U15 a U13 dvojičková súťaţ 4 skupiny max. po 14 účastníkov
skupina A FK z ObFZ CA, ZA
skupina B FK z ObFZ DK, LM, MT
skupina C FK z ObFZ BB, ZH, ZV

skupina D FK z ObFZ LC, RS, VK
3. Účastníci súťaţí sú uvedení vo vyţrebovaní súťaţí a v Adresári futbalových klubov.

V. Podmienky pre štart druţstiev v súťaţiach
1. FK v stanovenom termíne predloţia na SsFZ riadne vyplnenú a potvrdenú „Prihlášku do
futbalových súťaţí riadených SsFZ pre súťaţný ročník 2012/2013“ v súlade s „Pokynmi k
vyplneniu prihlášky do súťaţí riadených SsFZ“ (vzor tlačiva a pokyny sú na www.ssfz.sk
sekcia „Komisie-Športovo-technická komisia-Materiály“). Prílohou prihlášky je doklad o
úhrade štartovného vkladu do súťaţe podľa kap. XXIV. bod 1 RS a návratka s údajmi
o FK do Adresára futbalových klubov.
2. Riadiace komisie preveria pred začiatkom ročníka podľa stanovených podmienok
oprávnenosť druţstiev k zaradeniu do súťaţí. Riadiace komisie určia presný termín
splnenia podmienok, ktoré nie je moţné splniť z objektívnych dôvodov pred začiatkom
súťaţe a spôsob ich kontroly.
3. FK s druţstvami dospelých v súťaţiach SsFZ musia mať v súťaţiach SFZ, SsFZ, resp.
ObFZ pre príslušný ročník zaradené druţstvá mládeţe:
- MR dospelí
dve druţstvá mládeţe,
- IV. liga dospelí
dve druţstvá mládeţe,
- V. liga dospelí
jedno druţstvo mládeţe,
- za druţstvo mládeţe sa povaţuje aj druţstvo prípravky zaradené v pravidelnej súťaţi
ObFZ (platí len pre IV. a V. ligu dospelí).
4. Neplnenie podmienky o počte druţstiev mládeţe
Ak FK odhlási zo súťaţe druţstvo mládeţe po vylosovaní, v priebehu súťaţe, alebo bude
druţstvo mládeţe vylúčené zo súťaţe podľa čl. 108 SP a prestane tak plniť podmienku
uvedenú v bode 3, uhradí FK poplatok za toto druţstvo podľa kap. XXIV. bod 2 RS.
Poplatok bude splatný riadiacemu zväzu príslušného druţstva mládeţe (SFZ, SsFZ,
ObFZ). V prípade splatnosti poplatku SsFZ, poplatok bude uhradený následne
prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
5. Odhlásenie druţstva zo súťaţe
a) Ak FK odhlási zo súťaţe SsFZ druţstvo po vylosovaní, v priebehu súťaţe alebo bude
druţstvo vylúčené zo súťaţe podľa čl. 108 SP, uhradí FK poplatok SsFZ podľa kap.
XXIV. bod 3 RS následne prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
b) Ak FK odhlási zo súťaţe SsFZ druţstvo dospelých po vylosovaní, v ročníku na jeho
miesto nebude zaradené ţiadne iné druţstvo dospelých.
6. FK s druţstvami dospelých v súťaţiach SsFZ musia mať v súťaţiach SFZ, SsFZ, resp.
ObFZ pre príslušný ročník dvoch aktívnych R. V prípade, ak toto nariadenie nesplnia, v
jarnej časti ročníka uhradia poplatok podľa kap. XXIV. bod 4 RS následne
prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
7. Poplatky uhradené FK za chýbajúcich R SsFZ prevedie na príslušné ObFZ:
- 40 %
na ObFZ, ktorých FK neplnia podmienku o počte R,
- 60 %
na ObFZ, ktoré dodali pre príslušný ročník nových R na
nominačnú listinu SsFZ (podľa počtu R),
- pouţitie poplatkov je viazané na zabezpečenie školení nových R v rámci ObFZ.
8. Štart druţstiev dospelých v súťaţi Pohár SsFZ sa realizuje za podmienok stanovených
v Technických ustanoveniach súťaţe Pohár SsFZ uvedených na www.ssfz.sk sekcia
„Komisie-Športovo-technická komisia-Materiály.““

VI. Termínová listina, vyţrebovanie súťaţí, hracie časy, hracie dni a
začiatky stretnutí

1. Termínová listina
Termínová listina a termíny MFS v nej uvedené sú záväzné pre všetky FK, pokiaľ riadiace
komisie nestanovia iné termíny.
2. Vyţrebovanie súťaţí
Vyţrebovanie súťaţí je uvedené v prílohe RS.
3. Hracie časy
- dospelí
2 x 45 min.,
- dorast a U19 2 x 45 min.,
- U17
2 x 40 min.,
- U15
2 x 35 min.,
- U13
2 x 30 min.,
- polčasová prestávka max. 15 min., ktorú v MFS mládeţe musí R dodrţať.
4. Hracie dni
- nedeľa – dospelí, U19, U17 a dorast,
- sobota – U15 a U13.
5. Začiatky stretnutí
a) III. liga U19 a U17 – U19 o 10:00 hod. a U17 o 12:30 hod. (MFS hrané opačne ako
dospelí).
b) IV. a V. liga dorast – 150 min. pred začiatkom MFS dospelých (MFS hrané ako
predzápasy dospelých).
c) II. a III. liga U15 a U13 – U15 o 10:00 hod. a U13 o 12:00 hod., ak sa jedná o
predzápas 240 min. a 120 min. pred začiatkom MFS dospelých, resp. dorastu.
d) I. liga U13 – „A“ o 10:00 hod. a „B“ o 11:30 hod.
e) V súťaţiach U19, U17, U15 a U13 hrá prvé MFS staršie druţstvo, v súťaţiach I. ligy
U13 hrá prvé MFS „A“ druţstvo.
6. Zmeny hracích dní a začiatkov stretnutí
a) Schválené zmeny, ktoré sú uvedené pri vyţrebovaní súťaţí platia pre celý ročník, aţ
do odvolania.
b) Trvalá zmena, ktorá nie je uvedená pri vyţrebovaní súťaţí je po schválení riadiacou
komisiou platná do konca príslušnej časti ročníka (jeseň, resp. jar). FK, ktorému bola
trvalá zmena schválená upozorní do 5 dní po schválení doporučenými listovými
zásielkami na túto skutočnosť všetky príslušné druţstvá FK.
c) ŠTK je oprávnená v záujme regulárnosti súťaţí zrušiť všetky schválené zmeny na
posledné dve kolá v súťaţiach dospelých. Zároveň druţstvám FK priamo
zainteresovaným do MFS rozhodujúcich o postupujúcich a zostupujúcich druţstvách
v tomto období nebude schválená ţiadosť o zmenu.
7. Zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov stretnutí a miest stretnutí
a) MFS sa zásadne predohrávajú, pričom len vo výnimočných prípadoch riadiace
komisie schvália dohrávanie MFS, najneskôr však do 16.06.2013.
b) FK predloţí riadiacej komisii a súperovi písomne riadne zdôvodnenú ţiadosť o zmenu
najneskôr 21 dní pred MFS. Zmenu hracieho dňa na deň pracovného pokoja, sobotu
a sviatok je súper povinný akceptovať. V prípade „B“ druţstva FK, keď zmena
hracieho dňa koliduje s hracím dňom MFS „A“ druţstva a v prípade ţiadosti o zmenu
hracieho dňa na pracovný deň, musí byť ţiadosť doloţená písomným súhlasom
súpera.
c) Ak nie je dodrţaná lehota 21 dní pred MFS, môţe FK písomne poţiadať o zmenu
s doloţeným písomným súhlasom súpera najneskôr 11 dní pred MFS.
d) Ak nie je dodrţaná lehota 11 dní pred MFS, riadiaca komisia je oprávnená neschváliť
ţiadosť o zmenu ani v prípade písomného súhlasu súpera.

e) V odôvodnených prípadoch pri dodrţaní zásad uvedených v písm. b), c) a prípadne d)
je moţné odohrať MFS aj v obrátenom poradí, pričom však zásada odohrať MFS na
oboch ihriskách FK musí byť dodrţaná.
f) V prípade uvedenom v písm. d) poplatok podľa kap. XXIV. bod 5 RS bude uhradený
následne prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
g) Ak druţstvo FK bude mať v reprezentácii Slovenska čo len jedného hráča a vo výbere
SsFZ minimálne dvoch hráčov, FK má právo poţiadať riadiacu komisiu o zmenu
hracieho dňa MFS, ktoré by sa malo odohrať bez týchto hráčov. Riadiaca komisia
ţiadosti FK vyhovie.
8. V prípade neodohrania, resp. nedohrania MFS z dôvodu nepriaznivého počasia, resp.
z iného dôvodu, je povinnosťou K a VD dohodnúť sa na termíne odohrania MFS do 14
dní odo dňa pôvodného MFS a túto dohodu uviesť a podpísať v zápise, prípadne do
termínu najbliţšieho zasadnutia príslušnej riadiacej komisie FK musia predloţiť písomnú
dohodu o termíne odohratia MFS do 14 dní odo dňa pôvodného MFS.
9. Záverečné kolo všetkých súťaţí musí byť odohrané najneskôr do 16.06.2013.
10. Riadiace komisie sú oprávnené v záujme vyšších spoločenských, športových,
náboţenských záujmov a pod. určiť aj iné termíny hracích dní a začiatkov MFS.
11. Riadiace komisie, v prípade priaznivého počasia, po skončení jesennej časti ročníka môţu
nariadiť odohranie prvých dvoch kôl jarnej časti ročníka.
12. Zo zdravotných dôvodov môţe FK poţiadať o zmenu hracieho dňa MFS výhradne v
súlade so znením § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia.
13. Riadiace komisie schválené zmeny hracích dní, začiatkov a miest MFS zverejnia
v Spravodajcovi.
14. Riadiace komisie v prípade uskutočnenia kvalifikačného stretnutia určia hrací deň,
začiatok a miesto stretnutia.
15. V týţdni po skončení ročníka v prípade vzájomnej dohody sa uskutoční stretnutie víťaza
súťaţe MR dospelí s výberom SsFZ kategórie dospelých.
16. Termínová listina a vyţrebovanie súťaţe Pohár SsFZ, hracie časy, hracie dni a začiatky
stretnutí sú uvedené v Technických ustanoveniach súťaţe Pohár SsFZ.
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VII. Miesto stretnutia
1. MFS sa hrajú na ihriskách FK, ktoré sú vo vyţrebovaní súťaţí uvedené na prvom mieste.
2. FK, ktoré nemajú vlastné ihrisko, resp. druţstvá, ktoré nehrajú svoje domáce MFS na
ihrisku svojho FK, najneskôr do 20.7.2012 doporučenými listovými zásielkami oznámia
riadiacej komisii a všetkým príslušným druţstvám FK, na ktorom ihrisku budú MFS
hrávať.

VIII. Ihrisko
1. V súťaţi MR dospelí je uplatňovaný „Licenčný systém v podmienkach SsFZ pre III. ligu“
zverejnený na www.ssfz.sk sekcia „Komisie-Športovo-technická komisia-Materiály“.
2. Hracia plocha
a) MFS sa hrajú na trávnatých hracích plochách schválených SFZ, resp. SsFZ, pričom
rozmery hracej plochy musia byť v súlade s PF.
b) MFS je povolené hrať na umelých trávnatých hracích plochách schválených SFZ,
resp. SsFZ v období od 01.10.2012 do 30.04.2013.
c) MFS je povolené hrať na umelých trávnatých hracích plochách schválených SFZ,
resp. SsFZ v jesennej časti ročníka aj do 30.09.2012 a v jarnej časti ročníka aj od
01.05.2013 za splnenia podmienok uvedených v bode 5. FK majúce k dispozícii len
umelú trávnatú hraciu plochu, túto môţu vyuţívať na MFS v priebehu celého ročníka.
d) Počas MFS hraných na umelej trávnatej hracej ploche sú hráči a rozhodcovia povinní
pouţívať k tomu určenú športovú obuv, pričom sa nemôţe pouţívať obuv
s kolíkovými štupľami.
e) Riadiace komisie odporúčajú FK a rozhodcom, aby si vo vlastnom záujme pred MFS
preverili skutočnosť, či usporiadajúci FK predpokladá, ţe MFS môţe byť odohrané na
umelej trávnatej hracej ploche. Umelé trávnaté hracie plochy sú uvedené pri kaţdom
príslušnom druţstve FK vo vyţrebovaní súťaţí.
f) Odohranie MFS na škvarových hracích plochách vo výnimočných prípadoch
schvaľuje ŠTK.
g) Ak FK vlastní v areáli ihriska dve schválené hracie plochy s trávnatým povrchom,
môţe celý ročník odohrať na hociktorej z týchto plôch.
h) FK, ktorý má schválenú pomocnú hraciu plochu mimo areálu ihriska, najneskôr 24
hod. pred MFS oznámi súperovi, rozhodcom a DZ zmenu ihriska, prípadne presne určí
miesto, kde sa má súper, rozhodcovia a DZ dostaviť.
i) Postupujúce FK do súťaţí SsFZ, ktoré nemajú hraciu plochu schválenú SsFZ, do
19.07.2013 predloţia na ŠTK vyplnené tlačivo „Pasportizácia futbalového štadióna“
(vzor tlačiva je na www.ssfz.sk sekcia „Komisie-Športovo-technická komisiaMateriály“). V prípade schválenia hracej plochy SFZ, FK schválenú fotokópiu
dokumentu predloţí v uvedenom termíne na ŠTK.
3. Minimálna vybavenosť ihriska
a) Súvislá ohrada alebo pevné zábradlie vo vzdialenosti najmenej 2 m od postranných
čiar a najmenej 4 m od bránkových čiar na ihriskách bez atletickej dráhy.
b) Priestor odchodu hráčov a rozhodcov z hracej plochy zabezpečený tak, aby nemohlo
dôjsť k ich kontaktu s divákmi.
c) Samostatná miestnosť pre rozhodcov a DZ s vybavením stôl, 4 stoličky, umývadlo
s tečúcou vodou, 4 uteráky, miesto na odloţenie osobných vecí s vešiakmi, prípadne
samostatná sprcha pre rozhodcov s teplou a studenou vodou.
d) Samostatné šatne pre druţstvá domácich a hostí a sprchy s tečúcou teplou a studenou
vodou.
e) Sociálne zariadenie s WC.
f) Dve kryté hráčske lavičky pre 8 osôb, v prípade, ak o to poţiada druţstvo hostí,
usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť zvýšenie počtu miest na sedenie na 13
(prenosné lavičky a stoličky).
g) Zdravotnícke vybavenie – kompletne vybavená lekárnička, ktorej obsah je uvedený
v kap. XXVI. bod 6 RS, zdravotnícke nosidlá, pravidelné vykonávanie dezinfekcie
miestností a sociálnych zariadení s WC.
h) Funkčné ozvučenie ihriska a funkčná informačná tabuľa.

i) Ručné obojstranne viditeľné tabuľky na striedanie hráčov, funkčný počítač s funkčnou
tlačiarňou, resp. písací stroj s kopírovacími papiermi.
j) Označené miesta v areáli ihriska na parkovanie MV rozhodcov, DZ, resp.
funkcionárov SsFZ.
k) Dve samostatné miesta na tribúne pre DZ s dobrým výhľadom na hraciu plochu s ich
viditeľným označením a oddelením od divákov a funkcionárov. Miesto pre DZ by
malo byť v blízkosti videotechnika na optimálnom mieste na úrovni stredovej čiary
hracej plochy. V prípade, ak ihrisko nemá tribúnu, zabezpečiť pre DZ takú moţnosť
sledovania MFS, aby mohol svoju funkciu vykonávať bez rušivých vplyvov divákov a
bol dostatočne chránený pred nepriaznivým počasím na zastrešenom mieste.
4. Riešenie ţiadosti usporiadajúceho futbalového klubu o odloţenie stretnutia v prípade
nepriaznivého počasia, v miestnosti pre rozhodcov pred MFS
a) Pred MFS na zadnej strane zápisu R uvedie krátky záznam o ţiadosti FK o odloţenie
MFS z dôvodu nepriaznivého počasia, ktorý podpíše HU.
b) K ţiadosti sa vyjadrí VD hostí, ktorý oznámi súhlas, resp. nesúhlas so ţiadosťou, čo R
uvedie na zadnej strane zápisu a VD záznam podpíše.
c) S konečnou platnosťou o odohraní, resp. neodohraní MFS rozhodne R, pričom pri
svojom konečnom rozhodnutí o spôsobilosti, resp. nespôsobilosti hracej plochy musí
prihliadať na to, aby nepoškodil šport, zdravie hráčov a hodnoty, ktoré by mohli byť
zničené odohratím MFS.
5. Riešenie ţiadosti usporiadajúceho futbalového klubu o uskutočnenie stretnutia na
umelej trávnatej hracej ploche v prípade nepriaznivého počasia podľa bodu 2 písm.
c), v miestnosti pre rozhodcov pred MFS
a) Pred MFS na zadnej strane zápisu R uvedie krátky záznam o ţiadosti FK
o uskutočnenie MFS na umelej trávnatej hracej ploche z dôvodu nepriaznivého
počasia, ktorý podpíše HU.
b) K ţiadosti sa vyjadrí VD hostí, ktorý oznámi súhlas, resp. nesúhlas so ţiadosťou, čo R
uvedie na zadnej strane zápisu a VD záznam podpíše.
c) S konečnou platnosťou o odohraní, resp. neodohraní MFS na umelej trávnatej hracej
ploche rozhodne R, pričom pri svojom konečnom rozhodnutí o spôsobilosti, resp.
nespôsobilosti trávnatej hracej plochy a moţnosti odohrania MFS na umelej trávnatej
hracej ploche musí prihliadať na to, aby nepoškodil šport, zdravie hráčov a hodnoty,
ktoré by mohli byť zničené odohraním MFS na trávnatej hracej ploche.
6. Riešenie ţiadosti usporiadajúceho futbalového klubu o odloţenie stretnutia v prípade
nepriaznivého počasia, riadiacou komisiou na základe telefonickej ţiadosti FK pred
MFS
a) Telefonickú ţiadosť podáva prezident, resp. manager usporiadajúceho FK najneskôr 5
hod. pred MFS predsedovi ŠTK (MFS dospelí), resp. predsedovi KM (MFS mládeţe).
b) V prípade súhlasu predsedu ŠTK, resp. predsedu KM, prezident, resp. manager
usporiadajúceho FK obratom telefonicky oznámi odloţenie MFS prezidentovi, resp.
managerovi druţstva hostí, R, AR a DZ a s funkcionárom druţstva hostí následne rieši
určenie termínu odohratia MFS tak, aby bolo splnené nariadenie v kap. VI. bod 8 RS.

IX. Súpiska a zoznam
1. FK, ktoré majú viac ako jedno druţstvo v príslušnej kategórii, predloţia doporučenou
listovou zásielkou, resp. osobne v stanovenom termíne riadiacej komisii na potvrdenie
súpisku hráčov „A“ druţstva na tlačive „Súpiska“ (vzor tlačiva je na www.ssfz.sk sekcia
„Tlačivá“) a zoznam ostatných hráčov na tlačive „Zoznam“ (vzor tlačiva je na

2.

3.
4.
5.

www.ssfz.sk sekcia „Tlačivá“). Na súpiske „A“ druţstva bude uvedených 13 hráčov
vrátane brankára. Súpiska sa predkladá zvlášť pre jesennú a jarnú časť ročníka.
FK, ktoré majú jedno druţstvo v príslušnej kategórii, predloţia doporučenou listovou
zásielkou, resp. osobne v stanovenom termíne riadiacej komisii na potvrdenie zoznam
hráčov na tlačive „Zoznam“. Na zozname budú uvedení len hráči FK príslušnej kategórie.
Platnosť zoznamu je pre celý ročník.
Súpiska, resp. zoznam sa predkladá dvojmo. Po potvrdení súpisky, resp. zoznamu riadiaca
komisia jeden výtlačok zašle, resp. odovzdá príslušnému FK.
Na súpisku, resp. zoznam uvedie FK meno, priezvisko a platnú kvalifikáciu trénera s
ktorým bola uzavretá zmluva, resp. dohoda.
Hráči, ktorí sú uvedení na súpiske môţu štartovať v MFS za to druţstvo, na ktorého
súpiske sú uvedení. Za „B“ druţstvo môţu štartovať v MFS maximálne 3 hráči uvedení na
súpiske „A“ druţstva pod poradovými číslami 1 – 13, ktorí v príslušnej časti ročníka
(jeseň, resp. jar) neštartovali vo viac ako v 10 MFS. Do uvedeného počtu sa nezarátavajú
štarty v stretnutiach Slovenského pohára. Porušenie tohto nariadenia bude povaţované za
neoprávnený štart podľa čl. 100 SP. Hráči uvedení na súpiske „A“ druţstva pod
poradovými číslami 14 a vyššie môţu za „B“ druţstvo štartovať bez obmedzenia.

X. Štart a striedanie hráčov
1. Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP (U15 a U13 ŢP), pričom sú povinní
nosiť so sebou na MFS aj preukaz poistenca.
2. V kategórii dospelých sú oprávnení štartovať hráči narodení pred 31.12.1993 (vrátane) a
po dovŕšení 18. roku veku.
3. Kategórie a skupiny v súťaţiach mládeţe
a) Kategória ţiaci
6 – 14 rokov,
- skupina prípravka
6 – 10 rokov,
- skupina U13
10 – 12 rokov,
- skupina U15
12 – 14 rokov.
b) Kategória dorast
14 – 18 rokov,
- skupina U17
14 – 16 rokov,
- skupina U19
16 – 18 rokov.
4. V kategórii dorast sú oprávnení štartovať hráči narodení od 01.01.1994 do
31.12.1997
- v skupine U19 hráči narodení od 01.01.1994 do 31.12.1995,
- v skupine U17 hráči narodení od 01.01.1996 do 31.12.1997 a po dovŕšení 14. roku
veku.
5. V kategórii ţiaci sú oprávnení štartovať hráči narodení od 01.01.1998 do 31.12.2001
- v skupine U15 hráči narodení od 01.01.1998 do 31.12.1999
- v skupine U13 hráči narodení od 01.01.2000 do 31.12.2001 a po dovŕšení 10. roku
veku.
6. Doplnenie výnimiek povolených v čl. 113 Súťaţného poriadku
a) Hráč zo skupiny prípravka môţe štartovať v skupine U13 po dovŕšení 9. roku veku.
b) Hráč zo skupiny U13 môţe štartovať v skupine U15 po dovŕšení 11. roku veku.
c) Hráč zo skupiny U15 môţe štartovať v kategórii dorastu (resp. v skupine U17) po
dovŕšení 13. roku veku (hráč štartuje na ŢP). Hráč zo skupiny U15 vlastniaci RP
nemôţe uţ štartovať v MFS U15.
d) Hráč z kategórie dorastu môţe štartovať v kategórii dospelých po dovŕšení 16. roku
veku.

e) Pre štart hráča vo vyššej kategórii sú FK povinné pre kaţdého hráča zvlášť si vyţiadať
písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu) a príslušného telovýchovného lekára na
tlačive „Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii, podľa čl. 113 SP“ (vzor
tlačiva je na www.ssfz.sk sekcia „Tlačivá“). Povolenie je platné 12 mesiacov.
Zodpovednosť za štart hráča vo vlastnej a vo vyššej kategórii nesie FK a príslušný
tréner druţstva.
f) V prípade, ţe hráč v priebehu ročníka dovŕši vek príslušnej vyššej kategórie, resp.
skupiny, môţe nastúpiť na MFS vyššej kategórie bez potvrdenia podľa čl. 113 SP.
7. Maximálne počty striedajúcich hráčov:
- kategória dospelí
traja hráči,
- kategória dorast
štyria hráči,
- skupina U15
šiesti hráči,
- skupina U13
bez obmedzenia.
8. Druţstvo môţe striedať len hráčov, ktorí boli v zápise uţ pred MFS uvedení ako
náhradníci a ich RP boli predloţené R spolu so zápisom. V prípade porušenia tohto
nariadenia, ak štartujúci hráč má platný RP, bude disciplinárne riešený príslušný hráč,
K a VD podľa Prílohy 1 bod 10 DP, príslušné druţstvo podľa Prílohy 2 bod 6 DP a AR 1
podľa Prílohy 3 bod 5 DP.
9. Hráč môţe v jednom dni nastúpiť len v jednom MFS s výnimkou súťaţí I. ligy U13.
10. Platnosť ŢP hráčov narodených od 01.01.1998 do 31.12.1998 sa automaticky predlţuje
bez záznamu v ŢP do 30.06.2013.
11. Na základe nominácie hráča do výberu SsFZ sú FK povinné zabezpečiť jeho účasť. V
prípade neúčasti sa akceptuje len objektívne ospravedlnenie, ktoré po predchádzajúcom
telefonickom oznámení trénerovi výberu bude doloţené písomným ospravedlnením
doručeným na SsFZ do troch dní po skončení príslušnej akcie.
12. V MFS môţu za príslušné druţstvo nastúpiť maximálne 4 cudzí štátni príslušníci, pričom
toto nariadenie sa nevzťahuje na občanov štátov Európskej únie.

XI. Postup, zostup a preradenie druţstiev
1. Postup, zostup a preradenie druţstiev sa riadi SP a čl. 6 Smernice o právno-organizačných
zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaţí. Podľa čl. 24 bod 2 SP SsFZ v ďalších
bodoch tejto kapitoly upravuje pravidlá postupu, zostupu a preradenia druţstiev
v súťaţiach SsFZ.
2. Postup druţstiev do vyššieho stupňa súťaţí a zostup druţstiev do niţšieho stupňa súťaţí
ročníka 2013/2014 sa riadi poradím druţstiev v konečných tabuľkách jednotlivých súťaţí
ročníka 2012/2013 schválených riadiacimi komisiami.
3. Postup druţstiev do vyššieho stupňa súťaţí a zostup druţstiev do niţšieho stupňa súťaţí
ročníka 2013/2014 sa v dvojičkových súťaţiach riadi poradím druţstiev U19 a U15.
Postup druţstiev
4. Postup druţstiev do jednotlivých súťaţí SFZ sa riadi Rozpisom slovenských
republikových súťaţí vo futbale 2012/2013.
5. Víťazi jednotlivých súťaţí SsFZ postupujú priamo do územne príslušného vyššieho stupňa
súťaţe SsFZ, pokiaľ splnia podmienky účasti podľa SP a RS.
6. Postup druţstva v prípade, ak víťaz súťaţe nesplní podmienky účasti vo vyššom
stupni súťaţe SsFZ, resp. do vyššieho stupňa súťaţe sa neprihlási
a) Postúpi jedno z nasledujúcich druţstiev v príslušnej súťaţi podľa poradia v tabuľke.
b) V prípade, ak nepostúpi ţiadne druţstvo podľa písm. a), postúpi jedno z nasledujúcich
druţstiev podľa poradia v tabuľke po postupujúcom druţstve v súťaţi rovnakého

stupňa inej územne príslušnej súťaţe (ak má súťaţ v regiónoch SEVER a JUH po
jednej skupine).
c) V prípade, ak nepostúpi ţiadne druţstvo podľa písm. a), postúpi jedno z nasledujúcich
druţstiev podľa poradia v tabuľke po postupujúcom druţstve v súťaţi rovnakého
stupňa územne príslušnej súťaţe (ak má súťaţ v regiónoch SEVER a JUH po dve
skupiny).
d) V prípade, ak nepostúpi ţiadne druţstvo podľa písm. a) a c), postúpi jedno
z nasledujúcich druţstiev podľa poradí v tabuľkách po postupujúcich druţstvách
v súťaţiach rovnakého stupňa iných územne príslušných súťaţí. V prípade záujmu
druţstiev z oboch skupín, ktoré skončili na rovnakom mieste v tabuľke,
o postupujúcom druţstve rozhodne podľa čl. 25 SP kvalifikačné stretnutie.
e) Postup druţstiev do súťaţí SsFZ sa riadi rozpismi súťaţí jednotlivých ObFZ, pričom
postupujúce druţstvá musia splniť podmienky účasti v súťaţiach SsFZ podľa SP a RS.
Zostup druţstiev
7. Druţstvá, ktoré skončia v jednotlivých súťaţiach na poslednom mieste v tabuľke (v
prípade, ak sa ţiadne druţstvo v príslušnej súťaţi neodhlási zo súťaţe po vylosovaní, resp.
v priebehu súťaţe, alebo nebude vylúčené zo súťaţe podľa čl. 108 SP) zostupujú do
niţšieho stupňa súťaţe.
8. Druţstvo, ktoré sa odhlási zo súťaţe po vylosovaní, resp. v priebehu súťaţe, alebo bude
vylúčené zo súťaţe podľa čl. 108 SP sa povaţuje v príslušnej súťaţi za zostupujúce do
súťaţe, ktorá je minimálne o 2 stupne niţšia.
9. Druţstvá zostupujú do územne príslušného niţšieho stupňa súťaţe SsFZ, resp. do
príslušného ObFZ v počtoch podľa jednotlivých súťaţí tak, aby v ročníku 2013/2014
v príslušných súťaţiach štartovali zostupujúce druţstvá z vyššieho stupňa súťaţí,
postupujúce druţstvá z niţšieho stupňa súťaţí a bol naplnený počet účastníkov maximálne
do počtu podľa kap. IV. RS.
10. Mená postupujúcich druţstiev do vyššieho stupňa súťaţí a zostupujúcich druţstiev do
niţšieho stupňa súťaţí ročníka 2013/2014 predkladajú riadiace komisie na odsúhlasenie
VV.
Preradenie druţstiev
11. Preradenie druţstiev sa vykonáva po zaradení druţstiev do jednotlivých súťaţí SsFZ
ročníka 2013/2014 podľa bodov 2 – 9, na základe poradia druţstiev v konečných
tabuľkách jednotlivých súťaţí ročníka 2012/2013.
12. Preradenie druţstva zo súťaţe SFZ do súťaţe SsFZ, ktoré bolo zaradené v ročníku
2013/2014 v súťaţi SFZ
a) VV s konečnou platnosťou schváli podľa čl. 6 bod 5 Smernice o právnoorganizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaţí ţiadosť FK o preradenie
druţstva do súťaţe SsFZ.
b) Zaradenie druţstiev dotknutých preradením podľa písm. a) do niţších stupňov súťaţí
SsFZ, resp. ObFZ (druţstiev, ktoré podľa bodu 9 nezostúpili), prípadne do vyšších
stupňov súťaţí SsFZ (druţstiev, ktoré podľa bodov 5 a 6 nepostúpili) sa vykonáva
v nadväznosti na:
- stupeň súťaţe, do ktorého bolo preradené druţstvo zo SFZ,
- skutočnosť, či toto druţstvo nahradí, resp. nenahradí v súťaţi SFZ iné druţstvo z
najvyššieho stupňa príslušnej súťaţe SsFZ.
13. Preradenie druţstva zo súťaţe SsFZ do niţšieho stupňa súťaţe SsFZ, resp. do súťaţe
ObFZ, prípadne oznámenie o zániku druţstva, resp. FK bez právneho nástupcu
u druţstva, ktoré bolo zaradené v ročníku 2013/2014 v súťaţi SsFZ

a) VV s konečnou platnosťou schváli ţiadosť FK o preradenie druţstva, prípadne
oznámenie o zániku druţstva, resp. FK zoberie na vedomie.
b) Zaradenie druţstiev dotknutých preradením, resp. zánikom podľa písm. a) do vyšších
stupňov súťaţí SsFZ (druţstiev, ktoré podľa bodov 5 a 6 nepostúpili), prípadne do
niţších stupňov súťaţí SsFZ, resp. ObFZ (druţstiev, ktoré podľa bodu 9 nezostúpili),
sa vykonáva v nadväznosti na stupeň súťaţe, z ktorého a do ktorého bolo preradené
druţstvo a na stupeň súťaţe, v ktorom druţstvo zaniklo.
14. Preradenie druţstva zo súťaţe SFZ do súťaţe ObFZ, prípadne oznámenie o zániku
druţstva, resp. FK bez právneho nástupcu u druţstva bolo zaradené v ročníku
2013/2014 v súťaţi SFZ
a) VV oznámenie o preradení druţstva, prípadne zániku druţstva, resp. FK zoberie na
vedomie.
b) Zaradenie druţstiev dotknutých preradením, resp. zánikom podľa písm. a) do vyšších
stupňov súťaţí SsFZ (druţstiev, ktoré podľa bodov 5 a 6 nepostúpili) sa vykonáva
v nadväznosti na skutočnosť, či toto druţstvo nahradí, resp. nenahradí v súťaţi SFZ
iné druţstvo z najvyššieho stupňa príslušnej súťaţe SsFZ.
15. Pri zaraďovaní druţstiev podľa bodov 12 – 14 sa primerane pouţijú postupy uvedené v
bodoch 2 – 9.
Postup do Slovenského pohára
16. Druţstvo umiestnené v súťaţi MR dospelí na druhom mieste v konečnej tabuľke (okrem
„B“ druţstva, v tom prípade v poradí ďalšie umiestnené „A“ druţstvo v konečnej tabuľke)
bude štartovať v súťaţi o Slovenský pohár ročník 2013/2014.
17. Výnimky zo zásad týkajúcich sa zaraďovania druţstiev v prípade, ak nebude
naplnený maximálny počet účastníkov príslušnej súťaţe podľa kap. IV. RS, kedy je
moţné zaradiť do príslušnej súťaţe ročníka 2013/2014
a) V súťaţiach mládeţe aj zostupujúce druţstvo, prípadne následne aj iné druţstvo ako
víťaz niţšieho stupňa súťaţe.
b) V súťaţiach V. ligy dorastu a III. ligy U15 a U13 aj druţstvo, ktoré nie je územne
príslušné súťaţi podľa kap. IV. RS.
c) V súťaţiach III. ligy U15 a U13 aj samostatné druţstvo U15.

XII. Technické ustanovenia súťaţí U13
1. MFS sa hrajú podľa PF, SP, RS a ostatných futbalových noriem platných v rámci
SFZ a SsFZ s úpravami
a) Skrátené ihrisko, postranné čiary a čiary pokutového územia sa vyznačia kuţeľmi.
b) Rozmery brán 5 x 2 m, vybavené sieťami a zabezpečené proti prevráteniu
(zapichovacie háčiky, resp. plastové vrecia s pieskom).
c) Značka pokutového kopu vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary.
d) Kop z rohu sa vykonáva z rohov skráteného ihriska.
e) Pravidlo XI. PF Hráč mimo hry neplatí.
f) Pri zahrávaní štandardnej situácie (okrem kopu z rohu) nemôţe stáť hráč útočiaceho
druţstva v bránkovom (šesťnástkovom) oblúku pred súperovou bránou, vzdialenosť
brániaceho hráča pri zahrávaní štandardnej situácie je minimálne 5 m od lopty.
g) Pouţívanie lôpt číslo 4.
h) Hráči hrajú výlučne v kopačkách s lisovanou podráţkou.
i) Počet hráčov v hre 9 (1 brankár + 8 hráčov v poli), minimálny počet hráčov 6 (1+5).
j) Striedanie hráčov bez obmedzenia počtu striedajúcich hokejovým spôsobom, pričom
striedanie sa uskutočňuje len v prerušenej hre so súhlasom R.

k) V jednom hracom dni môţe nastúpiť na MFS „B“ druţstva maximálne 5 hráčov, ktorí
v ten deň nastúpili v MFS „A“ druţstva.
l) Za výsledky v MFS sa druţstvám neprideľujú body a v súťaţiach sa nevedú a
nezverejňujú tabuľky.
Nákres hracej plochy pre súťaţ U13
(pri rozmeroch hracej plochy 105 x 68 m sú rozmery hracej plochy 72 x 54 m)

XIII. Tréneri
1. Kvalifikácia trénera
a) MR dospelí a III. liga U19 – I. a II. trieda a licencia EURO PRO, EURO A, resp. A
a B.
b) Ostatné druţstvá – III. trieda a licencia EURO B, resp. C.
2. Výnimky z kvalifikácie trénera je moţné udeľovať len osobám, ktoré navštevujú školenie
trénerov poţadovanej kvalifikácie.
3. FK si vyţiada predloţenie platného trénerského preukazu, resp. licencie trénera pred
uzavretím zmluvy, resp. dohody s trénerom.
4. Výmenu trénera uvedeného na súpiske, resp. zozname počas ročníka je moţné vykonať
len pri dodrţaní poţiadaviek uvedených v bode 1.
5. Všetci tréneri uvedení v zápise sú povinní pred začiatkom MFS predloţiť R platný
trénerský preukaz, resp. licenciu trénera (prípadne aj ich fotokópiu). Nesplnenie tohto
nariadenia, resp. predloţenie neplatného preukazu, resp. licencie uvedie R do zápisu a DZ
v správe DZ. Na hráčskej lavičke môţe tréner viesť druţstvo počas MFS len s platným
trénerským preukazom, resp. licenciou trénera poţadovanej kvalifikácie.
6. Tréneri súťaţe MR dospelí sú povinní v poţadovanom termíne predloţiť TMK návrh
hráčov súťaţe MR dospelí do Jedenástky roka 2012.
7. Na základe pozvánky, resp. informácie v Spravodajcovi sú FK povinné zabezpečiť účasť
trénerov na podujatiach organizovaných SsFZ (aktív, seminár, doškoľovanie a pod.), ako
aj plniť poţadované úlohy v súvislosti s organizačno-metodickými poţiadavkami a
reprezentáciou SsFZ a SFZ.

XIV. Rozhodcovia a delegáti zväzu
1. Rozhodcov a DZ deleguje KR prostredníctvom delegačných listov a ich zmien uvedených
v Spravodajcovi. V objektívnych prípadoch KR operatívne deleguje rozhodcov a DZ aj
telefonicky, resp. iným spôsobom.
2. Povinnosti rozhodcov pred stretnutím
a) R sa telefonicky spojí najmenej 5 hod. pred začiatkom MFS s AR a dohodne sa s nimi
na prípadných zmenách v MFS, spôsobe dopravy a to aj v prípade, ţe necestujú spolu
a na výstroji R a AR. R môţe mať dres inej farby ako AR, pričom však AR musia mať
dres rovnakej farby.
b) Nosiť na MFS minimálne 2 sady oblečenia – košeľa, trenírky (nohavice) a štulpne v
rôznych odtieňoch a ostatné potreby podľa PF a SP.
c) Dostaviť sa na MFS mládeţe v rámci SsFZ 45 min. pred jeho začiatkom a na MFS
dospelých 60 min. pred jeho začiatkom a absolvovať rozcvičku za prítomnosti DZ.
d) Skontrolovať platnosť RP, zhodu RP so zápisom, trénerské preukazy, resp. licencie
trénerov, pričom zodpovednosť za kontrolu nesie AR 1 u druţstva domácich a AR 2 u
druţstva hostí a v prípade prítomnosti len 2 rozhodcov na MFS, R u druţstva
domácich a AR1 u druţstva hostí.

e) V prípade, ak AR pri kontrole zistí, ţe v zápise je uvedený hráč, ktorého RP je
neplatný, oznámi túto skutočnosť R. R údaje o tomto hráčovi v zápise preškrtne,
popíše túto skutočnosť na zadnej strane zápisu a nechá tento záznam pred MFS
podpísať K príslušného druţstva (u mládeţe aj VD). RP R predloţí so zápisom na
riadiacu komisiu.
f) V MFS, v ktorých je vyhotovovaný elektronický zápis, povoliť štart hráčovi, ktorý
z dôvodu nedodania nemá k dispozícii plastový RP, ale jeho oddielová príslušnosť je
overiteľná na internetovej stránke SFZ www.futbalnet.sk. R túto skutočnosť uvedie
v zápise.
g) V prípade námietky K proti štartu hráča zaznamenanej v zápise, dôsledne vykonať
kontrolu totoţnosti tohto hráča – porovnanie fotografie hráča na RP, resp. ŢP, uviesť
osobné údaje hráča v zápise, podpis údajov hráčom, K a VD, RP predloţiť so zápisom
na riadiacu komisiu.
h) V prípade čerpania čakacej lehoty podľa čl. 67 a 69 bod 2 SP, uviesť na zadnej
strane zápisu dôvody čerpania čakacej lehoty, presný čas odovzdania riadne
vyplneného zápisu s podpismi K druţstiev dospelých (u mládeţe presný čas podpisu
zápisu K a VD druţstiev) a platných RP R v miestnosti pre rozhodcov a presný čas
nástupu najmenej 7 riadne ustrojených hráčov druţstiev na hraciu plochu a nechať
tento záznam podpísať K druţstiev (u mládeţe aj VD) a HU.
i) Pri nástupe na hraciu plochu pred MFS skontrolovať zhodu čísiel dresov, mien
a priezvisk hráčov nastupujúcich v základnej zostave so zápisom, pričom
zodpovednosť za kontrolu nesie AR 1 u druţstva domácich a AR 2 u druţstva hostí
a v prípade prítomnosti len 2 rozhodcov na MFS, R u druţstva domácich a AR1
u druţstva hostí.
j) V prípade porušenia nariadení uvedených v písm. d) – j) budú na návrh príslušnej
riadiacej komisie a KR R a AR disciplinárne riešení podľa Prílohy 3 bod 5 DP.
3. Povinnosti rozhodcov a delegátov zväzu po stretnutí
a) Zaznamenať do zápisu námietky K proti skutočnostiam známym v priebehu alebo
ihneď po MFS podľa kap. XVII. bod 1 a 2 RS.
b) DZ oznámi SMS správou na MT č. 0917 234 514 najneskôr do 30 min. po skončení
MFS dospelých, ak mu v tom okolnosti nezabránia, výsledok MFS v tvare domáci –
hostia a výsledok.
c) DZ na poţiadanie zástupcov médií informuje o údajoch z MFS – výsledok, polčas,
strelci gólov, osobné tresty.
d) R zašlú zápis na SsFZ z MFS hraného v sobotu, resp. nedeľu najneskôr v utorok do
12:00 hod. a v ostatných prípadoch do 48 hod. po MFS v 3 výtlačkoch riadne
označených skratkou príslušnej komisie (ŠTK – dospelí, resp. KM – mládeţ, KR
a DK) s presným názvom súťaţe, kategórie, resp. skupiny (dospelí, U19, U17, dorast,
U15, U13). Vo všetkých prípadoch sú zápisy zasielané poštou listom 1. triedy
doporučene.
e) DZ zašlú správu DZ (vzor tlačiva je na www.ssfz.sk sekcia „Tlačivá“) vyhotovenú na
počítači v programe Word a formáte A4 na SsFZ z MFS hraného v sobotu, resp.
nedeľu najneskôr v utorok do 12:00 hod. a v ostatných prípadoch do 48 hod. po MFS
e-mailom na adresu zapis@ssfz.sk. Názov e-mailu a súbor v prílohe so správou DZ
budú označené presným názvom súťaţe, kategórie, resp. skupiny, kola a príslušného
MFS v tvare domáci-hostia.
f) Riadiace komisie v odôvodnených prípadoch prostredníctvom Spravodajcu môţu
zmeniť termíny zasielania zápisov a správ DZ na SsFZ uvedených v písm. d) a e).

g) DZ zašlú správu DZ e-mailom do 48 hod. po MFS R. Ak je R zaradený do programu
Talent región, DZ zašlú e-mailom správu DZ aj mentorovi príslušného R
a koordinátorovi programu na e-mail rostari@inmail.sk.
4. V MFS MR a IV. ligy dospelých je R povinný doplniť a uzavrieť elektronický zápis a to
v prípade vytvorených podmienok usporiadajúcim FK ihneď po MFS, resp. najneskôr do
5 hod. po MFS.
5. Ak došlo k zmene delegácie R, resp. AR v dobe od zverejnenia delegačného listu do
konania MFS a táto zmena nebola zverejnená v Spravodajcovi, pričom zmenu nenariadil
vedúci obsadzovacieho úseku KR, je povinnosťou R, resp. AR, ktorý je na MFS
delegovaný ako nový R, resp. AR, nahlásiť túto zmenu vedúcemu obsadzovacieho úseku
KR.
6. Za nedodrţanie príslušných nariadení KR uloţí rozhodcom a DZ postih vo forme poplatku
podľa kap. XXIV. bod 6 RS zverejneného v Spravodajcovi v správe KR, ktorý rozhodca
a DZ uhradí do 15 dní od jeho zverejnenia v Spravodajcovi. V prípade neuhradenia
poplatku v stanovenom termíne budú rozhodcovia a DZ na návrh KR disciplinárne riešení
podľa Prílohy 3 bod 5 DP.
7. Rozhodca, ktorý nebude mať k dispozícii oblečenie výrobcu ATAK VD bude rozhodovať
len MFS V. ligy dospelých a súťaţí mládeţe.
8. Rozhodca a DZ nemôţe vykonávať funkciu prezidenta, predsedu, tajomníka a manaţéra
FK v tej súťaţi dospelých, v ktorej pôsobí ako R alebo DZ. R a DZ nemôţe byť aktívnym
hráčom v súťaţiach SsFZ.
9. Rozhodca a DZ, ktorý má vedenú klubovú príslušnosť, túto skutočnosť, ako aj prípadné
zmeny, písomne nahlási na KR pred začiatkom, resp. v prípade zmeny aj v priebehu
ročníka.
10. FK majú moţnosť dohodnúť sa na delegovaní vybraných rozhodcov a DZ príslušného
MFS. Uvedená dohoda v písomnej forme musí obsahovať podpis dvoch funkcionárov
kaţdého FK s pečiatkami FK a táto dohoda musí byť doručená KR najmenej 30 dní pred
MFS.
11. Rozhodcovia a DZ sa okrem PF a SP riadia aj Pokynmi pre rozhodcov, delegátov zväzu a
členov futbalových klubov uvedených v kap. XXI. RS.
12. Po skončení ročníka sa nominačné listiny rozhodcov a DZ rozpúšťajú. Návrh nových
nominačných listín na ročník 2013/2014 predkladá KR a schvaľuje VV.

XV. Povinnosti usporiadajúceho futbalového klubu,
usporiadateľskej sluţby a futbalového klubu
1. Usporiadajúci futbalový klub je povinný
a) Zabezpečiť, aby všetci usporiadatelia mali viditeľné číselné označenie spôsobom
umoţňujúcim ich individuálnu identifikáciu prostredníctvom rozlišovacích reflexných
viest.
b) Zabezpečiť usporiadateľskú sluţbu na MFS v počte minimálne:
- MR dospelí
10 (HU + 9) usporiadateľov,
- IV. liga dospelí
8 (HU + 7) usporiadateľov,
- V. liga dospelí
6 (HU + 5) usporiadateľov,
- mládeţ
2 (HU + 1) usporiadateľov.
c) Umoţniť zdarma vstup do areálu ihriska druţstvu hostí v počte 23 osôb. V prípade, ţe
MFS predchádza predzápas mládeţe, umoţní zdarma vstup aj druţstvu mládeţe v
počte 23 osôb.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

d) Prevziať MV rozhodcov, DZ, resp. funkcionárov SsFZ pred MFS a odovzdať ich po
MFS podpisom HU na tlačive „Usporiadateľská sluţba“ a zabezpečiť ich ochranu. Za
prípadné poškodenie MV zodpovedá usporiadajúci FK podľa čl. 44 SP.
e) Zabezpečiť prítomnosť zdravotnej sluţby prostredníctvom lekára, resp. zdravotníka.
f) Pred začiatkom MFS zabezpečiť 4 lopty, ktoré odsúhlasí R. V súťaţiach dospelých a
dorastu musia byť všetky 4 lopty tej istej značky a typu, od rovnakého výrobcu.
g) Na MFS súťaţe MR dospelí zabezpečiť 4 zberačov lôpt rozlíšených od farby dresov
obidvoch druţstiev, rozhodcov a od rozlišovacích reflexných viest usporiadateľskej
sluţby.
h) 20 min. pred MFS predloţiť R vyplnený menný zoznam usporiadateľov na tlačive
„Usporiadateľská sluţba“ (vzor tlačiva je na www.ssfz.sk sekcia „Tlačivá“),
podpísaný HU.
i) Ako prvý vyplniť zápis (vzor tlačiva je na www.ssfz.sk sekcia „Tlačivá“) a 20 min.
pred MFS predloţiť R úplný a správne vyplnený zápis spolu s 5 kópiami (po jednej
kópii pre druţstvo domácich, druţstvo hostí, AR 1, AR 2 a DZ). V MFS dospelých je
uţ zápis podpísaný K a VD. K v MFS dospelých prídu do miestnosti pre rozhodcov
pred MFS len v prípade ţiadosti o konfrontáciu podľa čl. 66 SP, ktorú vykonajú pred
podpisom zápisu,
j) V MFS MR a IV. ligy dospelých vytvoriť materiálno-technické podmienky (funkčný
počítač, resp. notebook, s pripojením na internet a vhodná samostatná miestnosť) na
vyplnenie elektronického zápisu poţadovanými údajmi klubovými ISSF manaţérmi
a zabezpečiť súčinnosť pri dopĺňaní a uzatváraní elektronického zápisu R.
VD 20 min. pred MFS predloţia R platné RP hráčov uvedených v zápise.
V MFS, v ktorých je vyhotovovaný elektronický zápis, je povolený v jednom MFS štart
hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania nemá k dispozícii plastový RP, ale jeho oddielová
príslušnosť je overiteľná na internetovej stránke SFZ www.futbalnet.sk.
VD 20 min. pred MFS predloţia R dresy na kontrolu ich farebnej rozlíšenosti. Druţstvo
hostí v MFS dospelých musí rešpektovať farbu dresov druţstva domácich a na MFS si
povinne prinesie odlišnú (kontrastnú) farbu dresov voči farbám dresov domácich
uvedených v Adresári futbalových klubov v RS. Brankári musia mať dres farby jasne sa
odlišujúcej od farby dresov hráčov oboch druţstiev a rozhodcov. V MFS mládeţe
v prípade, ak sa dresy druţstiev vzájomne nelíšia farbou, zmenu dresov vykoná druţstvo
domácich. R s konečnou platnosťou rozhoduje o farebnom rozlíšení dresov, trenírok
a štulpní druţstiev.
V prípade, ak sa dresy druţstiev v MFS dospelých vzájomne nelíšia farbou, nakoľko
druţstvo hostí porušilo nariadenie uvedené v bode 3, druţstvo hostí je povinné na pokyn R
si dresy zmeniť. V prípade, ak druţstvo hostí nemá k dispozícii iné dresy, R v spolupráci s
DZ:
- poţiada druţstvo domácich, aby poskytlo druţstvu hostí dresy odlišnej farby od
dresov ich druţstva,
- v prípade, ak druţstvo domácich poţiadavke R nevyhovie, MFS sa neuskutoční. R
prostredníctvom K však musí vyčerpať všetky moţnosti, aby sa MFS odohralo.
- druţstvo hostí, ktoré zavinilo neuskutočnenie MFS bude disciplinárne riešené podľa
Prílohy 2 bod 6 DP a riadiaca komisia stanoví nový termín odohratia MFS,
- druţstvo domácich uplatní náhradu voči druţstvu hostí v rozsahu podľa kap. XXIII.
bod 2 RS, pričom postupuje podľa kap. XXIII. bod 4 RS.
R v MFS dospelých v zápise a DZ v správe DZ uvedú nedostatky týkajúce sa farby dresov
druţstva hostí.
V súťaţiach mládeţe sa podpisovanie zápisu pred MFS vykonáva K a VD v miestnosti
pre rozhodcov, po vykonaní povinnej konfrontácie hráčov podľa čl. 66 SP.

8. Za oprávnenosť osôb nachádzať sa v priebehu MFS na hráčskych lavičkách okrem
príslušného VD zodpovedá aj AR 1.
9. Okrem verejných dopravných prostriedkov autobusovej a ţelezničnej dopravy, ktoré majú
pravidelný cestovný poriadok, ako dopravný prostriedok sa uznáva aj vlastný dopravný
prostriedok FK, alebo autobus objednaný u iného oprávneného prepravcu. Pri neskorom
príchode, resp. nedostavení sa na MFS pre poruchu dopravného prostriedku sa uplatňuje
čl. 69 SP.
10. V prípade neodohrania (nedostavenia sa druţstva na MFS), resp. nedohrania (klesnutie
počtu hráčov druţstva pod 7, resp. z iného dôvodu) MFS, je FK príslušného druţstva
povinný do 48 hod. po MFS písomne doporučenou listovou zásielkou oznámiť príslušnej
riadiacej komisii dôvody neodohrania, resp. nedohrania MFS.

XVI. Vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia
1. V MFS dospelých je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a
neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným
zvukom.
2. Záznam je vyhotovovaný z optimálneho miesta na úrovni stredovej čiary hracej plochy
videokamerou upevnenou na statíve, pričom nahrávanie musí byť zabezpečené tak, aby
nemohlo prísť k jeho prerušeniu výpadkom elektrického prúdu. Kamera musí byť
zabezpečená náhradným elektrickým zdrojom – batériou.
3. Videotechnik vyhotovuje videozáznam od momentu nástupu rozhodcov od stredovej
zástavky na hraciu plochu pred začiatkom MFS a 2. polčasu. Po skončení 1. polčasu a
MFS videotechnik sníma odchod rozhodcov z hracej plochy a následne aj mimo hracej
plochy aţ do priestorov, ktoré sú z miesta vyhotovenia videozáznamu videokamerou
dosiahnuteľné.
4. V prípade, ak má videotechnik akékoľvek problémy pri vyhotovovaní videozáznamu,
ktoré môţu zapríčiniť nesplnenie podmienok stanovených RS, oznámi túto skutočnosť
ihneď HU. HU o tom v polčase, resp. najneskôr po skončení MFS upovedomí DZ, ktorý
túto skutočnosť uvedie v správe DZ. Dodatočné ospravedlnenie kvality videozáznamu bez
splnenia uvedenej povinnosti počas, resp. po MFS nebude akceptované.
5. V prípade, ţe DZ z vlastného rozhodnutia si chce pozrieť videozáznam dôleţitej situácie v
MFS, poţiada o to HU. HU zabezpečí, ak má na to FK vytvorené vhodné podmienky, ţe
DZ bude môcť posúdiť situáciu bez prítomnosti iných osôb, pred vyhodnotením výkonu
rozhodcov a priebehu MFS. DZ je povinný vymedziť časový úsek videozáznamu o
vzhliadnutie ktorého má záujem. DZ sledovanie a dôvod sledovania videozáznamu uvedie
v správe DZ.
6. Vzhľadom ku skutočnosti, ţe videozáznam sú oprávnené k svojej činnosti si vyţiadať
komisie a iné orgány SsFZ, FK sú povinné videozáznam archivovať najmenej 60 dní od
MFS výhradne na DVD nosiči vo formáte MPEG 2. V prípade odcudzenia, resp.
nesprávnej archivácie videozáznamu bude druţstvo dospelých FK disciplinárne riešené.
Po vyţiadaní videozáznamu komisiou, resp. iným orgánom SsFZ sú FK povinné do
stanoveného termínu videozáznam doručiť na SsFZ.
7. Pri porušení vyššie uvedených nariadení môţu komisie, resp. iné orgány SsFZ navrhnúť
DK disciplinárne riešenie druţstva dospelých FK pokutou do výšky 300 €, ktorá bude
uhradená následne prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
8. Oprávnenie vyhotoviť videozáznam má aj FK druţstva hostí, pričom o vyhotovovaní
videozáznamu pred MFS VD hostí oboznámi HU a R, resp. DZ. V takom prípade je
usporiadajúci FK povinný vytvoriť potrebné podmienky (vhodné miesto, prívod

elektrického prúdu a pod.) pre osobu vyhotovujúcu videozáznam a zabezpečiť jej
bezpečnosť.
9. SsFZ odporúča FK, aby vo vlastnom záujme pre potreby napr. riešenia prípadných
námietok, sťaţností, disciplinárneho konania a pod. vyhotovovali videozáznamy aj z MFS
mládeţe.

XVII. Námietky
1. K má právo podľa čl. 119 SP poţiadať R o zaznamenanie námietky do zápisu proti
skutočnostiam známym pred, v priebehu alebo ihneď po MFS týkajúcich sa
a) Porušení ustanovení SP a RS.
b) Porušení ustanovení PF.
c) Nedodrţania iných futbalových noriem.
2. K po skončení MFS má právo poţiadať R o zaznamenanie námietky do zápisu voči
popisu priestupku vylúčeného hráča a ďalším skutočnostiam týkajúcich sa disciplinárnych
previnení uvedených, resp. neuvedených na prednej a zadnej strane zápisu.
3. V prípade zaznamenania námietky do zápisu voči popisu priestupku vylúčeného hráča
v MFS dospelých je druţstvo domácich povinné do 48 hod. po MFS zaslať poštou listom
1. triedy doporučene na DK videozáznam z MFS na DVD nosiči vo formáte MPEG 2.
4. K po skončení MFS nemá právo poţiadať R o zaznamenanie námietky do zápisu, ktorá sa
týka výkonu R a AR v súvislosti s uplatňovaním PF (gól, pokutový kop, hráč mimo hry,
voľný kop a pod.) v MFS. FK môţe voči výkonu R a AR podať sťaţnosť podľa kap.
XVIII. a XIX. RS.
5. Preverovanie oprávnenosti štartu hráčov v stretnutí
a) Pred MFS v súťaţiach mládeţe je povinne vykonávaná konfrontácia hráčov podľa čl.
66 SP.
b) V prípade námietky K proti štartu hráča zaznamenanej v zápise, R dôsledne vykoná
kontrolu totoţnosti tohto hráča podľa čl. 66 SP a kap. XIV. bod 2 písm. e) RS.
c) Ak bola kontrola totoţnosti hráča vykonaná pred MFS alebo v polčasovej prestávke a
K príslušného druţstva ihneď nepoţiadal R o zaznamenanie námietky proti štartu hráča do
zápisu, bude takáto námietka povaţovaná za neopodstatnenú. R nemá právo vykonať
kontrolu totoţnosti hráča opakovane, v rôznom čase.
d) Hráč, ktorý nastupuje na MFS za druţstvo vyššej kategórie, ako je jeho vlastná, sa
pred MFS, najneskôr však v polčasovej prestávke (MFS dospelí), preukáţe na
poţiadanie súperovi dokladom o povolení štartu vo vyššej kategórii. V prípade, ţe
hráč uvedený doklad nepredloţí, R ho k MFS, resp. do 2. polčasu (MFS dospelí)
nepripustí.
e) V prípade, keď nebude námietka voči štartu hráča vo vyššej kategórii vznesená
najneskôr pri konfrontácii, resp. v polčasovej prestávke (MFS dospelí), bude takáto
námietka povaţovaná za neopodstatnenú.
f) Riadiaca komisia na šetrenie námietky predvoláva zainteresovaných prostredníctvom
Spravodajcu.
g) Riadiace komisie sú oprávnené podľa čl. 101 SP v opodstatnených prípadoch preveriť
oprávnenosť štartu hráča v MFS aj bez zaznamenania námietky v zápise podľa čl. 66
SP.
6. V prípade námietok zaznamenaných v zápise podľa čl. 119 SP FK nemajú povinnosť
postupovať následne podľa čl. 120 – 124 SP, pričom poplatok podľa kap. XXIV. bod 7
RS sa neuhrádza.

7. FK má právo podľa čl. 120 SP podať písomne doporučenou listovou zásielkou do 3 dní po
MFS námietku proti skutočnostiam uvedeným v bode 1, pričom FK postupujú podľa čl.
120 – 124 SP.
8. Námietku môţe FK písomne stiahnuť do začiatku zasadnutia riadiacej, resp. inej komisie.
9. Námietka nebude prerokovaná, pokiaľ nebude obsahovať náleţitosti uvedené v čl. 123 SP.
10. Riadiaca, resp. iná komisia výsledok prerokovania námietky podľa čl. 119 a 120 SP
zverejní v Spravodajcovi.
11. Poplatok podľa kap. XXIV. bod 7 RS bude uhradený následne prostredníctvom mesačnej
zbernej faktúry, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti,
nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, prípadne stiahnutia námietky do
začiatku zasadnutia riadiacej, resp. inej komisie.

XVIII. Sťaţnosti riešené príslušnými komisiami
1. Sťaţnosť na priebeh stretnutia, výkon rozhodcu, asistenta rozhodcu a pod.
a) Sťaţnosť je moţné podať písomne do 48 hod. po MFS doporučenou listovou
zásielkou.
b) Sťaţnosť musí obsahovať:
- názov a adresu FK, ktorý podáva sťaţnosť,
- označenie MFS, ktoré je predmetom sťaţnosti,
- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R a AR – ČK, ŢK, gól, pokutový kop, hráč
mimo hry a ďalších závaţných rozhodnutí a udalostí), voči ktorým podáva FK
sťaţnosť, s vyznačením minutáţe rozhodnutí a udalostí,
- pečiatku a podpisy dvoch funkcionárov FK s uvedením ich mien, priezvisk a funkcií.
2. V prípade MFS dospelých, ak sťaţnosť predkladá druţstvo domácich, jej prílohou je
videozáznam z MFS na DVD nosiči vo formáte MPEG 2.
3. Sťaţnosť môţe FK písomne stiahnuť do začiatku zasadnutia príslušnej komisie.
4. Sťaţnosť nebude prerokovaná, pokiaľ nebude obsahovať náleţitosti uvedené v bode 1.
5. Príslušná komisia výsledok prerokovania sťaţnosti zverejní v Spravodajcovi.
6. Poplatok podľa kap. XXIV. bod 8 RS bude uhradený následne prostredníctvom mesačnej
zbernej faktúry, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti,
nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťaţnosti do
začiatku zasadnutia príslušnej komisie.

XIX. Sťaţnosti riešené
Komisiou pre riešenie sťaţností futbalových klubov na výkon rozhodcov
1. KPRS rieši sťaţnosti FK na výkony rozhodcov v súťaţiach dospelých a v ostatných MFS,
z ktorých bol vyhotovený videozáznam.
2. Zloţenie komisie
- predseda komisie – osoba, ktorá ovláda PF a SP, okrem členov KR, rozhodcov a DZ
v rámci SsFZ,
- podpredseda komisie – člen úseku DZ KR,
- 1. člen komisie – člen KR,
- 2. člen komisie – osoba delegovaná TMK.
3. Podnetom na zasadnutie komisie je sťaţnosť spĺňajúca ustanovenia kap. XVIII. bod 1
písm. a), b) a 2 RS.
4. Termín zasadnutia
a) Najneskôr do 12 dní po MFS, ku ktorému dal FK sťaţnosť (za predpokladu, ţe MFS
bolo odohrané v sobotu, resp. nedeľu).

b) Zasadnutia komisie má právo zúčastniť sa aj zástupca FK podávajúceho sťaţnosť,
pričom o termíne zasadnutia sa informuje u predsedu komisie.
5. KPRS je uznášaniaschopná a prijíma rozhodnutia, keď sú na zasadnutí prítomní
minimálne 3 členovia komisie.
6. Spôsob rozhodovania KPRS
a) Sťaţnosť vyhodnotí ako opodstatnenú, resp. čiastočne opodstatnenú.
b) Sťaţnosť vyhodnotí ako neopodstatnenú.
c) Sťaţnosť vyhodnotí ako nepreukázateľnú z hľadiska snímania videokamerou.
d) Sťaţnosť neprerokuje pre nesplnenie podmienok uvedených v bode 3, resp. z dôvodu,
ţe hodnotenie výkonu R, resp. AR uvedené v správe DZ bude zhodné so znením
sťaţnosti (chyby v sťaţnosti budú rovnaké ako chyby R, resp. AR uvedené v správe
DZ), prípadne sťaţnosť bude FK písomne stiahnutá do začiatku zasadnutia.
e) O výsledku rozhodnutia prítomní členovia komisie hlasujú, pričom pri nerozhodnom
výsledku rozhoduje hlas predsedu komisie.
7. Zápis zo zasadnutia
- obsahuje konkrétne chyby R a AR a rozhodnutie s jeho zdôvodnením, ktoré je pre KR
záväzné,
- je odovzdaný KR na jej najbliţšie zasadnutie na riešenie R a AR,
- obsahuje prípadné podnety pre iné komisie,
- je samostatne spracovaný za kaţdú sťaţnosť a podpisuje ho predseda komisie.
8. KPRS výsledok prerokovania sťaţnosti zverejní v Spravodajcovi.
9. Poplatok podľa kap. XXIV. bod 9 RS bude uhradený následne prostredníctvom mesačnej
zbernej faktúry, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti,
nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťaţnosti do
začiatku zasadnutia komisie.
10. Voči rozhodnutiu KPRS vo veci posudzovania PF nie je moţné odvolanie. Voči postupu
KPRS pri prerokovávaní sťaţnosti je moţné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia jej
rozhodnutia v Spravodajcovi.
11. Komisie, s výnimkou KPRS, majú oprávnenie okrem prípadov prerokovávania námietok
a sťaţností podľa kap. XVII. – XIX. RS posudzovať priebehy MFS podľa vlastných
zistení a na základe poznatkov z videozáznamov prijímať vlastné rozhodnutia.

XX. Disciplinárne konanie
1. Trest zastavenia pretekárskej činnosti na časové obdobie moţno hráčovi uloţiť najviac na
24 mesiacov. Hráč počas jeho trvania nesmie štartovať v ţiadnom stretnutí.
2. Trest zastavenia pretekárskej činnosti na počet súťaţných stretnutí môţe byť uloţený len
v priebehu ročníka pri krátkodobých trestoch do 12 stretnutí. Hráč počas jeho trvania
nesmie štartovať v MFS a v stretnutiach Slovenského pohára. Nepodmienečný trest bude
v Spravodajcovi uvádzaný v skrátenej forme s počtom stretnutí a skratkou SN a
podmienečný trest s počtom stretnutí a skratkou SP.
3. Ak hráč môţe štartovať za viac druţstiev jedného FK, nesmie počas trestu na počet
súťaţných stretnutí štartovať za ţiadne druţstvo v MFS a v stretnutiach Slovenského
pohára, pokiaľ nebude vykonaný trest v tej súťaţi, v ktorej bol uloţený (okrem trestov za
štvrtú ŢK atď.), pričom počas trvania trestu nemôţe vykonávať ţiadnu funkciu v MFS
všetkých kategórií.
4. Ak trest na počet súťaţných stretnutí nemôţe byť vykonaný v súťaţi, v ktorej bol uloţený
(napr. prestup, skončenie súťaţe, prechod do vyššej kategórie a pod.), hráč ho vykoná v
súťaţi, v ktorej hrá druţstvo, za ktoré je oprávnený štartovať.

5. Podľa DP sa prerokovávajú aj previnenia hráča, ktorý na MFS nenastúpil, ale je na
súpiske, resp. zozname druţstva FK a dopustil sa previnenia počas MFS, po ňom alebo v
priamej súvislosti s ním. Obdobné platí aj pre previnenia funkcionára FK.
6. Za funkcionára FK sa povaţujú osoby, ktoré podľa futbalových noriem majú právo
vykonávať funkciu v ohraničenom priestore hracej plochy (HU, zástupca HU,
usporiadateľ, tréner, asistent trénera, VD, lekár, masér a pod.) ako aj volení funkcionári,
resp. funkcionári na základe pracovného pomeru s FK.
7. Ak bol tréner, VD alebo iný funkcionár, ktorý sa môţe počas MFS zdrţiavať na hráčskej
lavičke, vykázaný R z hráčskej lavičky do hľadiska, má okamţite po MFS zákaz výkonu
funkcie počas MFS aţ do prijatia rozhodnutia DK. Toto platí aj pri závaţných
previneniach pred MFS, alebo po MFS do podpísania zápisu K, keď táto skutočnosť je
uvedená v zápise a K bol s tým oboznámený. Trest zákazu výkonu funkcie uloţený DK
podľa čl. 11 bod 1 DP bude uvádzaný bez stanovenia, ktorých konkrétnych funkcií sa trest
týka – vo všetkých prípadoch uloţenia týchto trestov sa trest týka zákazu výkonu
akejkoľvek funkcie v MFS všetkých kategórií.
8. Ak bol hráč vylúčený, alebo bol DZ uvedený, ţe mal byť vylúčený, ak sa dopustil
previnenia, za ktoré R vylučuje pred MFS alebo po MFS do podpísania zápisu K, keď táto
skutočnosť je uvedená v zápise a K bol s tým oboznámený, má okamţite po MFS
zastavenú pretekársku činnosť.
9. Ak bol R, resp. DZ uloţený nepodmienečný trest zákazu výkonu funkcie podľa Prílohy 3
DP, nesmie vykonávať funkciu v MFS ani v rámci ObFZ, pokiaľ nebude trest vykonaný.
Zároveň nesmie vykonávať ani ţiadnu inú funkciu vo FK počas MFS a štartovať ako hráč
v MFS v rámci ObFZ.
10. Previnilec má právo zúčastniť sa na zasadnutí DK, resp. sa môţe písomne vyjadriť ku
svojmu previneniu.
11. Previnilec je povinný písomne sa vyjadriť ku svojmu previneniu v prípade, keď R
zaznamená v zápise námietku K proti popisu priestupku, za ktorý bol hráč vylúčený, resp.
v prípade, keď o to DK previnilca poţiada.
12. V prípade, ak sa previnilec vyjadrí ku svojmu previneniu podľa bodu 10 (právo), resp. 11
(povinnosť), písomné vyjadrenie musí obsahovať:
- vyjadrenie k svojmu previneniu,
- vlastnoručný podpis previnilca.
13. FK môţe DK zaslať svoje stanovisko k previneniu a návrh trestu, avšak nie je to
podmienkou pri prerokovávaní previnenia.
14. Uloţené pokuty a poplatky za prerokovanie previnení podľa kap. XXIV. bod 10 RS budú
uhrádzané následne prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
15. Napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom druţstve a v jednom ročníku. Pri
prestupe, resp. hosťovaní hráča v priebehu ročníka do iného FK toho istého stupňa súťaţe
sa dovtedy obdrţaný počet ŢK prenáša.
16. FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŢK podľa zápisu a zodpovedajú za to, ţe hráč
nenastúpi na najbliţšie MFS po kaţdom štvrtom napomenutí, nakoľko hráč má po udelení
štvrtej ŢK atď. okamţite po MFS zastavenú činnosť.
17. Po obdrţaní trestu za štvrtú ŢK atď. nesmie hráč nastúpiť na ţiadne MFS druţstva FK v
súťaţi, v ktorej hráč obdrţal príslušný počet ŢK, kým ho nevykoná v tejto súťaţi.
V ostatných súťaţiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, hráč môţe nastúpiť.
18. Evidenciu ŢK podľa hráčov, druţstiev a súťaţí vedie v súťaţiach dospelých ŠTK na
www.ssfz.sk sekcia „Spravodaje SsFZ-Prehľad ţltých kariet“. ŠTK v prípade obdrţania
štvrtej ŢK atď. hráča na najbliţšom zasadnutí komisie po MFS predloţí zoznam týchto
hráčov DK na potrestanie podľa Prílohy 1 čl. 13 bod 5 DP. V prípade nezrovnalosti v
evidencii ŢK je potrebné, aby sa funkcionári FK obracali na ŠTK.

19. ŠTK sleduje neoprávnené štarty hráčov podľa čl. 100 písm. i) SP v čase zastavenia
pretekárskej činnosti po štvrtej ŢK atď. (v prípade, keď previnenie nebolo prerokované a
v prípade, keď bol hráč potrestaný na príslušný počet MFS).
20. DK sleduje neoprávnené štarty hráčov podľa čl. 100 písm. i) SP v čase zastavenia
pretekárskej činnosti po ČK, resp. trestoch za iné previnenia (v prípade, keď previnenie
nebolo prerokované a v prípade, keď bol hráč potrestaný na počet MFS alebo časové
obdobie).
21. V prípade, ţe MFS bolo neodohrané, resp. predčasne skončené bez viny obidvoch
druţstiev, pričom sa MFS bude opakovať v novom termíne, trest na počet súťaţných
stretnutí (aj trest za príslušný počet ŢK) v takomto MFS nebol vykonaný. Keď bolo MFS
neodohrané, resp. predčasne skončené z viny niektorého druţstva, pričom bolo následne
kontumované, trest na počet súťaţných stretnutí (aj trest za príslušný počet ŢK) v takomto
MFS bol vykonaný.
22. V prípade, ak hráč, ktorý môţe štartovať za viac druţstiev jedného FK, vykonal trest v tej
súťaţi, v ktorej bol uloţený, v príslušný deň vykonania trestu nesmie štartovať v ţiadnom
MFS.
23. Ak bol hráč v MFS za previnenie napomenutý ŢK a za druhý priestupok napomenutý ŢK
a následne vylúčený (ČK po napomenutí druhou ŢK), v tomto MFS sa neeviduje ţiadna
ŢK u tohto hráča.
24. DK trestá napomenutých hráčov podľa DP v súťaţiach dospelých. V súťaţiach mládeţe sa
od evidovania a trestania napomenutých hráčov upúšťa.
25. Previnenia hráčov (okrem štvrtej ŢK atď.) „B“ druţstva FK, ktorého „A“ druţstvo štartuje
v súťaţi v rámci SFZ, v MFS v rámci SsFZ budú riešené DK SFZ, pokiaľ sa hráč
nachádza na súpiske „A“ druţstva (bez ohľadu na to, koľko hráčov FK na súpisku
druţstva uviedol).
26. Riešenie trestov za vylúčenie po napomenutí druhou ţltou kartou
- hráč druţstva dospelých pri prvom vylúčení v ročníku – 1 SN,
- hráč druţstva dospelých pri druhom a ďalšom vylúčení v ročníku – 2 SN,
- hráč druţstva dospelých pri prvom vylúčení v ročníku, pričom hráč má účinný
podmienečný trest z predchádzajúceho ročníka – 2 SN,
- hráč druţstva mládeţe – vo všetkých prípadoch – 2 SN,
- prípadné iné riešenia – z dôvodu prerokovania námietky, resp. sťaţnosti voči popisu
priestupku vylúčeného hráča.
27. Postup riešenia porušenia futbalových noriem futbalovými klubmi a jednotlivcami
komisiami
a) Pri zistení porušenia futbalových noriem v prípadoch, keď nie je zaistená
preukázateľnosť previnenia, komisie si vyţiadajú písomné vyjadrenie k previneniu,
prípadne pri závaţnom previnení predvolajú zástupcov FK, resp. jednotlivcov na
zasadnutie komisie.
b) Komisie následne predloţia DK špecifikáciu previnenia FK, resp. jednotlivca na
riešenie, ak rozhodnú, ţe FK, resp. jednotlivec má byť disciplinárne riešený.
c) DK rozhodne o výške trestu za previnenie FK, resp. jednotlivca.
28. Nedostavenie sa druţstva na stretnutie, resp. predčasné skončenie stretnutia
v prípade, ak klesne počet hráčov druţstva pod 7
a) Tri kontumačné prehry druţstva za nedostavenie sa na MFS v priebehu ročníka budú
riešené v zmysle čl. 108 SP a čl. 13 DP vylúčením príslušného druţstva zo súťaţe.
b) V prípadne vylúčenia druţstva z dvojičkovej súťaţe bude vylúčené zo súťaţe aj druhé
druţstvo príslušného FK.

c) Pri nedostavení sa druţstva na MFS, resp. predčasnom skončení MFS a v prípade, ak
klesne počet hráčov druţstva pod 7, riadiace komisie sú oprávnené predloţiť DK
návrh na disciplinárne riešenie príslušných druţstiev FK trestom pokuta.
d) Pri kaţdom nedostavení sa druţstva na MFS v súťaţiach III. liga U19 a U17, riadiaca
komisia je povinná predloţiť DK návrh na disciplinárne riešenie príslušných druţstiev
FK trestom pokuta – prvom prípade bude DK uloţená pokuta 50 € a v druhom prípade
100 €.
e) Pri kaţdom predčasnom skončení MFS v prípade, ak klesne počet hráčov druţstva pod
7 v súťaţiach III. liga U19 a U17, riadiaca komisia je povinná predloţiť DK návrh na
disciplinárne riešenie príslušných druţstiev FK trestom pokuta – v kaţdom prípade
bude DK uloţená pokuta 50 €.
29. Predkladanie návrhov na disciplinárne riešenie komisiami
a) Riadiace komisie – striedanie hráča, ktorý nebol uvedený pred MFS v zápise ako
náhradník; štart hráča v MFS počas jeho PN; neoprávnený štart hráča zo súpisky „A“
druţstva za „B“ druţstvo; nevykonanie konfrontácie hráča R podľa čl. 66 SP;
predčasné skončenie MFS pri násilí spáchanom na R alebo AR na hracej ploche;
nepredloţenie súpisiek a zoznamov v stanovenom termíne; nezabezpečenie zdravotnej
sluţby na MFS; porušenie kap. XV. bod 3 RS týkajúcej sa farby dresov v MFS
dospelých, atď.
b) KR – disciplinárne previnenia R a DZ.
c) TMK – neplnenie podmienok týkajúcich sa predkladania trénerských preukazov,
resp. licencií trénerov pred MFS, disciplinárne previnenia trénerov, atď.
d) HK – neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielových pohľadávok.
e) Sekretariát – neuhradenie zálohových platieb a faktúr za odmeny rozhodcov a DZ,
atď.
30. DK svoje rozhodnutia zverejňuje v Spravodajcovi.

XXI. Pokyny pre rozhodcov, delegátov zväzu a členov futbalových klubov
1. Hrubé nešportové správanie sa a iné závaţné priestupky členov druţstva (v čase
podľa písm. a) a e)) a hráčov (v čase podľa písm. b), c) a d)), za ktoré rozhodca hráča
vylučuje podľa Pravidla XII. Pravidiel futbalu (aj násilie spáchané na rozhodcovi a
asistentovi rozhodcu povaţované za hrubé nešportové správanie sa)
a) V čase po príchode rozhodcu do areálu ihriska do okamihu kedy pred stretnutím
kapitán podpíše zápis
- R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia člena druţstva, popis
priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného druţstva (u mládeţe aj VD),
- previnilec sa môţe zúčastniť MFS ako hráč.
b) Od okamihu, kedy pred stretnutím kapitán podpíše zápis do vstupu rozhodcu na
hraciu plochu pred stretnutím
- R hráča nepripustí ku hre, za tohto hráča môţe nastúpiť iný hráč z náhradníkov
uvedených v zápise,
- R previnivšieho sa náhradníka nepripustí ku hre,
- R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia hráča, popis priestupku) a
nechá tento záznam podpísať K príslušného druţstva (u mládeţe aj VD).
c) Od vstupu rozhodcu na hraciu plochu pred stretnutím do opustenia hracej
plochy rozhodcom po stretnutí
- R postupuje v súlade s právomocami, ktoré má dané PF a popíše priestupok na prednej
strane zápisu v rubrike „osobné tresty“,

v prípade, ak sa hráč po udelení ČK správa nešportovo, resp. HNS, R popíše
priestupok po udelení ČK na zadnej strane zápisu (identifikácia hráča, popis
priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného druţstva (u mládeţe aj VD).
d) Od opustenia hracej plochy rozhodcom po stretnutí do podpísania zápisu
kapitánom
- R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia hráča, popis priestupku) a
nechá tento záznam podpísať K príslušného druţstva (u mládeţe aj VD).
e) V čase od podpísania zápisu kapitánom do okamihu opustenia areálu ihriska
rozhodcom (prípadne aj mimo areálu ihriska v priamej súvislosti so stretnutím)
- R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia člena druţstva, popis
priestupku).
2. Hrubé nešportové správanie sa a iné závaţné priestupky funkcionárov FK
definovaných v kap. XX. bod 6 RS (aj násilie spáchané na rozhodcovi a asistentovi
rozhodcu povaţované za hrubé nešportové správanie sa)
a) V čase podľa bodu 1 písm. a)
- R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis
priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného druţstva (u mládeţe aj VD),
- funkcionár počas MFS môţe vykonávať funkciu v ohraničenom priestore hracej
plochy.
b) V čase podľa bodu 1 písm. b), c) (okrem členov realizačného tímu) a písm. d)
- R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis
priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného druţstva (u mládeţe aj VD),
- funkcionár počas MFS nemôţe vykonávať funkciu v ohraničenom priestore hracej
plochy.
c) V čase podľa bodu 1 písm. e)
- R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis
priestupku).
d) V čase podľa bodu 1 písm. c) u členov realizačného tímu druţstva – tréner,
asistent trénera, vedúci druţstva, lekár, masér.
- R vykáţe previnivšieho sa člena realizačného tímu z hráčskej lavičky (bez pouţitia
ČK) a to prostredníctvom K príslušného druţstva (tomu oznámi HNS a iný závaţný
priestupok) a HU,
- previnilec musí ihneď opustiť hráčsku lavičku a odísť do hľadiska,
- keď sa previnilec zdráha opustiť hráčsku lavičku ihneď, R stanoví krátky primeraný
čas (1 – 2 min.) na to, aby ju opustil. Ak sa tak nestane, R upozorní K príslušného
druţstva, ţe má právo predčasne skončiť MFS. Musí však vyčerpať všetky moţnosti,
aby sa v MFS pokračovalo.
- R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis
priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného druţstva (u mládeţe aj VD).
3. Násilie spáchané na rozhodcovi a asistentovi rozhodcu členmi druţstva, hráčmi,
funkcionármi FK definovanými v kap. XX. bod 6 RS a divákmi povaţované podľa
Pravidla V. Pravidiel futbalu za inzultáciu
a) V čase podľa bodu 1 písm. a) a b)
- R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis
priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného druţstva (u mládeţe aj VD)
a HU,
- R MFS nezačne a MFS sa neuskutoční.
b) V čase podľa bodu 1 písm. c)
- R predčasne skončí MFS,
-

R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis
priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného druţstva (u mládeţe aj VD)
a HU.
c) V čase podľa bodu 1 písm. d)
- R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis
priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného druţstva (u mládeţe aj VD)
a HU.
d) V čase podľa bodu 1 písm. e)
- R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis
priestupku).
e) v prípade previnenia diváka podľa písm. a) – c) v zázname bude uvedená identifikácia
previnilca, popis priestupku a z ktorého druţstva sa divák dopustil inzultácie a podpis
HU.
4. V prípade násilia spáchaného na R, resp. AR, ktoré je povaţované za HNS, R pri popise
priestupku uvedie aj formuláciu, ţe na R, resp. AR bolo spáchané HNS.
5. V prípade násilia spáchaného na R, resp. AR, ktoré je povaţované za inzultáciu, R pri
popise priestupku uvedie aj formuláciu, ţe na R, resp. AR bola spáchaná inzultácia podľa
Pravidla V. PF.
6. V prípade násilia spáchaného na R, resp. AR, ktoré je povaţované za HNS, resp.
inzultáciu a v prípade napadnutia DZ sú okrem R (v zápise) a DZ (v správe DZ) aj AR
povinní samostatne podrobne sa písomne vyjadriť na najbliţšie zasadnutie DK.
7. Závaţné priestupky hráčov v stretnutí za chrbtom rozhodcu
- ak zistí DZ, ţe hráč za chrbtom R porušil PF tak, ţe mal byť vylúčený a R tak
neurobil, DZ oznámi túto skutočnosť R, aby zaznamenal priestupok hráča do zápisu.
Toto musí oznámiť R ihneď po MFS, skôr neţ R vydá K RP. Dôvod, pre ktorý bol
urobený záznam o priestupku hráča, oznámi DZ K príslušného druţstva v prítomnosti
R pri preberaní RP po MFS.
- R popíše priestupok na prednej strane zápisu v rubrike „osobné tresty“ – hráč číslo,
meno a priezvisko, číslo RP, priestupok na vylúčenie na pokyn DZ a popis priestupku.
8. Hrubé nešportové správanie sa divákov (aj násilie spáchané na rozhodcovi a
asistentovi rozhodcu povaţované za hrubé nešportové správanie sa previnilca)
- dôvod zníţenia hodnotenia na HNS uvedie R na zadnej strane zápisu a DZ v správe
DZ, pričom v zázname musí byť uvedená identifikácia previnilca, popis priestupku a z
ktorého druţstva sa divák dopustil HNS,
- R nechá záznam podpísať HU.
9. Podpisovanie zápisu na prednej strane zápisu kapitánom (u mládeţe aj vedúcim
druţstva)
- K (u mládeţe aj VD) je povinný podpísať po MFS zápis, pričom môţe vzniesť
námietku podľa kap. XVII. bod 1 a 2 RS (nie však námietku podľa kap. XVII. bod 4
RS). R je povinný námietku zaznamenať do zápisu a dať ju podpísať K (u mládeţe aj
VD). Na zadnej strane zápisu R uvedie svoje stanovisko k námietke.
- v prípade odmietnutia podpísania zápisu K (u mládeţe aj VD) R udalosť popíše na
zadnej strane zápisu s dôvodom odmietnutia podpísania zápisu a uvedie záznam o
prevzatí RP K (u mládeţe aj VD). V prípade odmietnutia podpísania tohto záznamu K
(u mládeţe aj VD) R nepovolí prevziať RP, ktoré spolu so zápisom zašle riadiacej
komisii.
10. Podpisovanie záznamu na zadnej strane zápisu kapitánom (u mládeţe aj vedúcim
druţstva)
- K príslušného druţstva (u mládeţe aj VD) je povinný v určených prípadoch na zadnej
strane zápisu podpísať záznam uvedený podľa bodov 1 – 3. V prípade nesúhlasu so
-

znením záznamu môţe K vzniesť námietku podľa kap. XVII. bod 1 a 2 RS. R je
povinný námietku zaznamenať do zápisu a dať ich podpísať K (u mládeţe aj VD). Na
zadnej strane zápisu R uvedie svoje stanovisko k námietke.
- v prípade odmietnutia podpísania záznamu K (u mládeţe aj VD) R udalosť popíše na
zadnej strane zápisu s dôvodom odmietnutia podpísania záznamu.
11. Podpisovanie záznamu na zadnej strane zápisu hlavným usporiadateľom
- HU je povinný v určených prípadoch na zadnej strane zápisu podpísať záznam
uvedený podľa bodov 3 a 8. Prípadný nesúhlas HU so znením záznamu R uvedie vo
forme poznámky pri jeho podpise. Na zadnej strane zápisu R uvedie svoje stanovisko
k nesúhlasu HU.
- v prípade odmietnutia podpísania záznamu HU R udalosť popíše na zadnej strane
zápisu s dôvodom odmietnutia podpísania záznamu.
12. Nevyţadovanie si podpisu K príslušného druţstva (u mládeţe aj VD) a HU, resp.
neoboznámenie so záznamom uvedeným na zadnej strane zápisu, je moţné len vo
výnimočných prípadoch, keď je ohrozená bezpečnosť R, AR a DZ. Uvedenú skutočnosť,
s popisom spôsobu ohrozenia bezpečnosti, je bezpodmienečne nutné uviesť pri zázname
priestupku na zadnej strane zápisu a v správe DZ.
13. Ak bol člen druţstva, hráč a funkcionár FK za HNS, iné závaţné priestupky, inzultáciu
rozhodcu uvedený podľa bodov 1 písm. a) – d), 2 písm. a), b), d), 3 písm. a) – c) a 7 R v
zápise a K príslušného druţstva (u mládeţe aj VD) bol o tom informovaný, má previnilec
okamţite po MFS zastavenú pretekársku činnosť, resp. zákaz výkonu funkcie.
14. Uvádzanie ţltých a červených kariet rozhodcom v rubrike „osobné tresty“ zápisu
- spôsob uvádzania ŢK a ČK v zápisoch stanovuje KR, pričom DK dôrazne upozorňuje
R na správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a
fotokópiách zápisov,
- popis vylúčenia hráča – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP a popis
priestupku,
- popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŢK – minúta, ČK, číslo, meno a
priezvisko, číslo RP (ČK po 2.ŢK), čiţe bez uvedenia priestupkov, za ktoré hráč bol
napomenutý,
- popis napomenutia hráča – minúta, ŢK, číslo, meno a priezvisko,
- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS,
surová hra, vzájomné napadnutie, uráţka a pod.),
- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla XII. A PF (sotenie, udretie,
kopnutie, podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok
vykonaný mimo súboja o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,
- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,
- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku
vedome ubliţoval alebo sa snaţil ublíţiť súperovi na zdraví.
15. Delegáti zväzu
- vykonajú kontrolu správnosti a čitateľnosti vyplneného originálu a kópií zápisov u
údajov o udelených ŢK, ČK a záznamov priestupkov uvedených na zadnej strane
zápisu pred príchodom K (u mládeţe aj VD) do miestnosti rozhodcov k podpísaniu
zápisu,
- dohliadajú na správnosť postupov K (u mládeţe aj VD) a R uvedených v bodoch 1 –
5, 7 – 12 a v správe DZ uvádzajú skutočnosti zaznamenané na zadnej strane zápisu
a ostatné závaţné skutočnosti so svojim hodnotením,
- v správe DZ v rubrike „napomínaní a vylúčení hráči“ uvádzajú popis priestupkov v
rovnakom znení ako R v zápisoch, prípadný nesúhlas s popisom priestupkov uvádzajú
v rubrike „aplikácia pravidiel futbalu“ a „disciplinárna kontrola“.

16. Pri riešení identifikácie (meno, priezvisko a funkcia) členov druţstva, funkcionárov FK a
divákov DZ, resp. R spolupracuje s HU. DZ, resp. R v prípadoch previnení funkcionárov
FK a divákov, inzultácií R, AR a napadnutia DZ sú povinní priloţiť k správe DZ, resp.
k zápisu tlačivo „Usporiadateľská sluţba“, ktoré bolo predloţené R pred MFS.
17. Po príchode K (u mládeţe aj VD) do miestnosti rozhodcov k podpísaniu podľa pokynov
vyplneného zápisu, R do podpísania zápisu môţe do vyplneného zápisu uviesť len
previnenia, ktoré sa stali v uvedenom čase.
18. R zápisy na zadnej strane podpíše, ponechá si originál zápisu a odovzdá K po jednej kópii
zápisu.
19. Prípady nedovoleného dopisovania, resp. prepisovania originálu prednej, resp. zadnej
strany zápisu R u údajov, ktoré mali byť uvedené v zápise po odovzdaní kópií zápisov K a
porušenia nariadenia v bode 17 budú riešené podľa Prílohy 3 bod 5 DP.
20. V prípadoch udelenia ČK hráčovi, iného závaţného previnenia a inzultácie rozhodcu v
turnajových stretnutiach R zašle vyplnený zápis v jednom výtlačku na SsFZ do 48 hod. po
turnaji.
21. Týmito pokynmi nie sú ovplyvnené ďalšie práva a povinnosti R, DZ, funkcionárov FK
a FK dané PF, SP a RS.
22. Porušovanie týchto pokynov R, DZ, funkcionármi FK a FK bude povaţované podľa DP
za disciplinárne previnenie.
23. Týmito pokynmi sa ruší platnosť pokynov uvedených v RS 2011/2012.

XXII. Odvolacie konanie
1. Voči rozhodnutiam komisií majú právo jednotlivci a kolektívy podať odvolanie
v stanovenej lehote a forme podľa čl. 123 SP.
2. Ustanovenia futbalových noriem uplatňované pri odvolaniach
a) Voči rozhodnutiam riadiacich komisií, KR, TMK a HK – podľa čl. 126 – 130 SP.
b) Voči rozhodnutiu MaK – podľa deviatej hlavy Prestupového poriadku pre
neprofesionálnych futbalistov.
c) Voči rozhodnutiu DK – podľa čl. 24 – 28 DP.
3. Odvolanie môţe jednotlivec, resp. FK písomne stiahnuť do začiatku zasadnutia OK.
4. OK odvolanie neprerokuje, pokiaľ odvolanie nebude obsahovať predpísané náleţitosti.
5. Podané odvolanie OK preskúma na základe podkladov poskytnutých príslušnou komisiou,
ktorá vo veci rozhodla a vlastného šetrenia.
6. OK výsledok prerokovania odvolania a svoje rozhodnutie zverejní v Spravodajcovi,
7. Poplatok podľa kap. XXIV. bod 11 RS bude uhradený následne prostredníctvom
mesačnej zbernej faktúry, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti,
resp. stiahnutia odvolania do začiatku zasadnutia OK.
8. Odvolacie konanie v rámci SsFZ je jednostupňové. Proti rozhodnutiu OK je moţné podať
odvolanie na Odvolaciu komisiu SFZ podľa Článku 59 Stanov SFZ, resp. na Športový súd
SFZ pri dodrţaní ustanovenia Článku 13 ods. 1 Stanov SsFZ.
9. Proti rozhodnutiu VV je moţné podať odvolanie na Odvolaciu komisiu SFZ.

XXIII. Hospodárske náleţitosti
1. Kaţdé druţstvo FK hrá MFS na vlastné náklady.
2. Nedostavenie sa druţstva na stretnutie
FK, ktorého druţstvo sa MFS zúčastnilo má nárok na náhradu nákladov za:
- cestovné verejným dopravným prostriedkom pre 23 osôb,
- ostatné náhrady rozhodcov a DZ,

prípravu hracej plochy v sume 10 €,
plagátovanie v sume 15 € u MFS dospelých, pri samostatných MFS mládeţe v sume
7 €.
Neodohrané, resp. nedohrané stretnutie z vyššej moci a jeho opakovanie sa
a) Cestovné, príprava hracej plochy, plagátovanie, ostatné náhrady rozhodcov a DZ pri
neodohraní MFS, resp. odmeny a ostatné náhrady rozhodcov a DZ pri nedohraní MFS
– obidve FK sa podieľajú 50 % podielom na nákladoch.
b) FK druţstva hostí má nárok na náhradu nákladov za 1/2 vlastného cestovného, od
ktorého sa odpočíta 1/2 nákladov FK domácich (príprava hracej plochy, plagátovanie,
ostatné náhrady rozhodcov a DZ, resp. odmeny a ostatné náhrady rozhodcov a DZ).
Postup uplatňovania náhrady
a) FK, ktorý si uplatňuje náhradu vystaví faktúru pre príslušné FK. Kópiu faktúry spolu s
podacím lístkom doporučenej listovej zásielky o zaslaní faktúry doručí na HK do 15
dní po MFS.
b) FK, ktorému bola faktúra doručená je do 15 dní od doručenia faktúry povinný faktúru
uhradiť alebo namietať na HK, ak zistí nezrovnalosti vo výške náhrady. V prípade
námietky s konečnou platnosťou o náhrade rozhodne HK a svoje rozhodnutie zverejní
v Spravodajcovi.
Pokuty a poplatky
Pokuty a poplatky, ktoré uloţí SsFZ prostredníctvom VV a komisií sú FK povinné uhradiť
následne prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry podľa kap. XXIVa. RS, okrem úhrad
uvedených v kap. XXIVa. bod 7 písm. a) a e) RS, ktoré je povinnosťou uhradiť po ich
zverejnení v Spravodajcovi v stanovenom termíne na účet SsFZ číslo 0050192944/0900.
Odmeny a ostatné náhrady rozhodcov a delegátov zväzu
a) Finančné náhrady v MFS v rámci SsFZ a v MFS mládeţe v rámci SFZ sa skladajú
z odmien za výkon a z ostatných náhrad za cestovné a ostatné výdavky súvisiace
s výkonom funkcie.
b) Finančné náhrady sú vyplácané R a DZ vţdy mesačne do 15. dňa nasledujúceho
mesiaca.
c) Futbalové kluby, ktorých druţstvo dospelých a prípadne aj mládeţe štartuje
v súťaţiach SsFZ
Uhradia bezpodmienečne len na účet SsFZ číslo 0305642565/0900 v stanovených
termínoch 4 zálohové platby, ktorých výška bude zverejnená na www.ssfz.sk sekcia
„Platby R a DZ-Rozpis zálohových platieb FK za R a DZ“:
- 1. zálohová platba úhrada do 20.08.2012,
- 2. zálohová platba úhrada do 24.09.2012,
- 3. zálohová platba úhrada do 27.03.2013,
- 4. zálohová platba úhrada do 17.05.2013.
d) Futbalové kluby, ktorých len druţstvo mládeţe štartuje v súťaţiach SsFZ a SFZ
Uhradia bezpodmienečne len na účet SsFZ číslo 0305642565/0900 v stanovenom
termíne faktúru obsahujúcu výšku nákladov, ktoré uhradil SsFZ rozhodcom a DZ za
ich doma hrané MFS v príslušnom mesiaci. Výška faktúr za jednotlivé mesiace bude
zverejnená na www.ssfz.sk sekcia „Platby R a DZ-Prehľad MFS k fakturácii za R
a DZ“.
e) Servisný poplatok za výkon činností SsFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami
podľa kap. XXIV. bod 12 RS bude FK druţstiev dospelých započítaný v zálohových
platbách a u FK druţstiev mládeţe vo fakturáciách polovičného poplatku v mesiacoch
september 2012 a máj 2013.
f) SsFZ pridelí v rozpise zálohových platieb druţstvám dospelých a v prehľade
k fakturácii druţstvám mládeţe pre kaţdý FK variabilný symbol, ktorý je nevyhnutné
-

3.

4.

5.

6.

uvádzať pri kaţdej platbe z dôvodu identifikácie platiteľa (u druţstiev mládeţe môţe
byť nahradený aj číslom faktúry).
g) FK je povinný po úhrade zálohovej platby, resp. faktúry zaslať na sekretariát doklad
o úhrade.
h) Po skončení jesennej a jarnej časti ročníka vykoná SsFZ vyúčtovanie uhradených
zálohových platieb druţstiev dospelých, pričom preplatok bude poukázaný na účet
príslušného FK a nedoplatok bude príslušný FK povinný v stanovenom termíne
uhradiť bezpodmienečne len na účet SsFZ číslo 0305642565/0900. Vyúčtovanie
zálohových platieb bude zverejnené na www.ssfz.sk sekcia „Platby R a DZVyučtovanie zálohových platieb“.
i) Sekretariát je oprávnený v prípade neuhradenia zálohovej platby, resp. faktúry
v stanovenom termíne odstúpiť druţstvo príslušného FK na disciplinárne riešenie
podľa Prílohy 2 bod 6 a 9 DP.
j) Sekretariát je oprávnený v prípade opakovaného neuhradenia zálohovej platby, resp.
faktúry v stanovenom termíne vyradiť príslušný FK zo systému bezhotovostných
úhrad.
7. Odmeny a ostatné náhrady rozhodcov a DZ pre súťaţe v rámci SsFZ sú uvedené v kap.
XXIV. bod 13 RS.
8. Vo všetkých MFS, v ktorých bola hra začatá prislúcha rozhodcom a DZ odmena a ostatné
náhrady, v prípade ak sa nejedná o predzápas. V MFS, ktoré sa hrá ako predzápas
prislúcha rozhodcom a DZ odmena. V MFS, v ktorých nebola hra začatá, pričom sa
rozhodcovia a DZ na MFS dostavili, prislúcha im ostatná náhrada.
9. Odmeny a cestovné rozhodcov a delegátov zväzu pre súťaţe mládeţe v rámci SFZ
Výšky odmien a cestovného sú uvedené v Rozpise Slovenských republikových súťaţí vo
futbale 2012/2013 a budú zverejnené v Spravodajcovi.
10. Náleţitosti rozhodcov, delegátov zväzu a zástupcov futbalových klubov za účasť na
zasadnutiach komisií a iných orgánov SsFZ
- vo výške cestovného autobusom SAD,
- o preplatení náleţitostí a o spôsobe preplatenia rozhodne príslušná komisia, resp. iný
orgán SsFZ.
11. Škoda na majetku spôsobená členom druţstva, hráčom, funkcionárom FK pred, v
priebehu a po stretnutí v ohraničenom priestore hracej plochy, vo vstupe do šatní a v
šatniach
a) FK previnilca je povinný škodu uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia faktúry
vyhotovenej poškodeným FK. Kópiu faktúry spolu s podacím lístkom doporučenej
listovej zásielky o zaslaní faktúry doručí poškodený FK na HK do 15 dní po MFS.
b) Skutočnosti potvrdzujúce spôsobenie škody musia byť uvedené v zápise podľa kap.
XXI. bod 1 a 2 RS aţ po obhliadnutí poškodeného majetku DZ, resp. R.
c) Poškodenie ostatného majetku v iných priestoroch je potrebné riešiť s FK previnilca,
prípadne následne súdnou cestou.
12. Sledovanie úhrad sekretariátom a komisiami
a) Sekretariát – zálohové platby a faktúry týkajúce sa odmien a ostatných náhrad
rozhodcov a DZ a mesačné zberné faktúry.
b) ŠTK – štartovné vklady.
c) HK – medzioddielové pohľadávky podľa bodu 2 – 4 a 11 a prípadné ďalšie úhrady
podľa kap. XXIVa. bod 7 písm. e) RS, ktoré boli zverejnené v Spravodajcovi.

XXIV. Poplatky
1. Štartovný vklad do súťaţe – kap. V. bod 1 RS
- MR dospelí
500 €,

- IV. liga dospelí
370 €,
- V. liga dospelí
230 €,
- mládeţ
bez štartovného.
2. Neplnenie podmienky o počte druţstiev mládeţe – kap. V. bod 4 RS
- za jedno druţstvo
1 000 €.
3. Odhlásenie druţstva zo súťaţe – kap. V. bod 5 písm. a) RS
- dospelí
500 €,
- mládeţ, pokiaľ sa nejedná o druţstvo podľa bodu 2
100 €.
4. Neplnenie podmienky o počte aktívnych rozhodcov – kap. V. bod 6 RS
- MR dospelí
200 € za jedného rozhodcu,
- IV. liga dospelí
130 € za jedného rozhodcu,
- V. liga dospelí
100 € za jedného rozhodcu.
5. Zmena hracieho dňa, začiatku a miesta stretnutia – kap. VI. bod 7 písm. f) RS
- dospelí
10 €,
- mládeţ
5 €.
6. Nedodrţanie nariadení komisie rozhodcov rozhodcom a DZ – kap. XIV. bod 6 RS
- neskorý príchod na MFS
7 €,
- oneskorené zaslanie zápisu, resp. správy DZ
7 €,
- oneskorené, resp. bezdôvodné ospravedlnenie sa z MFS
7 €,
- neospravedlnená neúčasť na akciách KR
10 €.
7. Námietky – čl. 120 – 124 SP a kap. XVII. bod 11 RS
- dospelí a mládeţ
10 €.
8. Sťaţnosti riešené príslušnou komisiou – kap. XVIII. bod 6 RS
- dospelí a mládeţ
40 €.
9. Sťaţnosti riešené Komisiou pre riešenie sťaţností futbalových klubov na výkon
rozhodcov – kap. XIX. bod 9 RS
- dospelí a mládeţ
40 €.
10. Disciplinárne previnenie – kap. XX. bod 14 RS
a) Disciplinárne previnenie hráča
- dospelí
10 €,
- mládeţ
5 €,
- 4 ŢK atď. dospelí
10 €.
b) Disciplinárne previnenie funkcionára
- dospelí
10 €,
- mládeţ
5 €.
c) Disciplinárne previnenie futbalového klubu
- dospelí
10 €,
- mládeţ
5 €.
d) Ţiadosť o zmenu zvyšku trestu, resp. o odpustenie zvyšku trestu
- dospelí
10 €,
- mládeţ
5 €.
11. Odvolanie voči rozhodnutiu výkonného výboru, resp. komisie – kap. XXII. bod 4 RS
- dospelí
50 €,
- mládeţ
30 €.
12. Servisný poplatok za výkon činností SsFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami
odmien a ostatných náhrad rozhodcov a delegátov zväzu – kap. XXIII. bod 6 písm. e)
RS
- dospelí
40 € za ročník,
- U19 a U17
40 € za ročník,
- dorast
32 € za ročník,

- U15 a U13
20 € za ročník.
13. Odmeny a ostatné náhrady rozhodcov a delegátov zväzu pre súťaţe v rámci SsFZ v €
(v stĺpci odmena sú výšky odmien v € pred úhradou odvodov a dane z príjmov) –
kap. XXIII. bod 7 RS
R
Súťaţ
MR dospelí
IV. liga dospelí
V. liga dospelí
III. liga U19
III. liga U17
IV. liga dorast
V. liga dorast
I. liga A U13
I. liga B U13
II. liga U15
II. liga U13
III. liga U15
III. liga U13
IV. liga dorast
predzápas
V. liga dorast
predzápas
I. liga A U13
predzápas
I. liga B U13
predzápas
II. liga U15
predzápas
II. liga U13
predzápas
III. liga U15
predzápas
II. liga U13
predzápas

AR

23
16
10
6

ostatné
náhrady
55
40
33
23

4

DZ

8
8
8
4

ostatné
náhrady
54
39
32
22

1,30

4

6

16

6

Náklady FK
na 1 MFS za
R, AR, DZ
280,51
211,05
174,94
113,29
17,50
bez DZ
44,49 1 AR
a bez DZ
44,49 1 AR
a bez DZ
20,04
4,04
20.04
4,04
20,04
4,04
36,41 1 AR
a bez DZ
36,41 1 AR
a bez DZ

8
8
8
4

ostatné
náhrady
54
39
32
22

x

4

x

4

15

4

15

16

4

15

4

15

3
3
3
3
3
3

16
x
16
x
16
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

16

1,30

10

x

10

x

16

1,30

10

x

10

x

7

1,30

x

x

x

x

10,74

7

1,30

x

x

x

x

10,74

7

1,30

x

x

x

x

10,74

7

1,30

x

x

x

x

10,74

7

1,30

x

x

x

x

10,74

7

1,30

x

x

x

x

10,74

Odmena

Odmena

odmena

14. Registrácia hráča – kap. XXIVb. bod 1 písm. d) RS
- dospelí a mládeţ
5 €,
- mládeţ
0 € - len u hráčov do dovŕšenia 10. roku veku hráča.
15. Vydanie plastového registračného preukazu – kap. XXIVb. bod 2 písm. b) RS
- dospelí a mládeţ
5 € a poplatok za dopravné a balné uhrádzaný kuriérovi.
16. Zmena názvu futbalového klubu v nezaliatom registračnom preukaze
- dospelí a dorast
2 €.
17. Transfer hráča (prestup, hosťovanie a zrušenie hosťovania) – kap. XXIVb. bod 3
písm. c) RS
- dospelí
10 € po dovŕšení 18. roku veku hráča,
- dorast
7 € po ukončení moţnosti štartovať v kategórii ţiakov,
- U15 a U13
5 €,
- dospelí a mládeţ
15 € za matričný úkon poţadovaný na počkanie.
18. Úhrada poplatkov na účty SsFZ

-

poplatky podľa bodov 3 – 5, 7 –11, 14 – 17 v mesačnej zbernej faktúre
poplatky podľa bodov 1, 6
na účet Slovenská sporiteľňa krajská
pobočka Banská Bystrica číslo účtu: 0050192944/0900,
poplatok podľa bodu 2
v mesačnej zbernej faktúre, resp. na účet
SFZ, resp. na účet príslušného ObFZ,
poplatky podľa bodov 12, 13
bezpodmienečne len na účet Slovenská
sporiteľňa krajská pobočka Banská Bystrica číslo účtu: 0305642565/0900.

XXIVa. MESAČNÁ ZBERNÁ FAKTÚRA
1. FK v stanovených prípadoch neuhrádzajú jednotlivo pokuty a poplatky súvisiace hlavne
s činnosťou VV a komisií, prostredníctvom poštových poukazov, platobnými
elektronickými príkazmi atď.
2. VV a príslušné komisie (s výnimkou MaK) sú povinné vo svojich správach zo zasadnutí
uvádzať v Spravodajcovi výšku poplatkov, ktoré sú FK následne povinné uhradiť
v mesačnej zbernej faktúre.
3. Úhrada pokút a poplatkov je v stanovených prípadoch zabezpečovaná súhrnne mesačne po
skončení kalendárneho mesiaca prostredníctvom mesačných zberných faktúr
vystavovaných pre jednotlivé FK v ISSF.
4. Mesačné zberné faktúry nie sú zasielané na jednotlivé FK poštou, ale sú vystavené pre
potreby úhrad jednotlivými FK v elektronickej podobe v ISSF.
5. FK sú povinné uhradiť mesačnú zbernú faktúru v termíne do 14 dní odo dňa jej vystavenia
na účet SFZ číslo 5029610884/0900, pričom úhrada musí byť pripísaná na účet v posledný
deň splatnosti vo fakturovanej výške a so správnym uvedením variabilného symbolu
úhrady.
6. V prípade neuhradenia mesačnej zbernej faktúry v posledný deň splatnosti, má príslušné
druţstvo FK najvyššej vekovej kategórie štartujúce v súťaţi SsFZ (v poradí dospelí, SD,
dorast a SŢ) dňom nasledujúceho zasadnutia DK nepodmienečne zastavenú činnosť do dňa
úhrady mesačnej zbernej faktúry. Príslušné druţstvo FK MFS odohrá, ale po skončení
súťaţe mu príslušná riadiaca komisia za kaţdé takto odohraté MFS v nepodmienečne
zastavenej činnosti odpočíta 3 body. Za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v posledný
deň splatnosti má FK zároveň zastavené matričné činnosti do dňa úhrady mesačnej zbernej
faktúry.
7. V rámci mesačných zberných faktúr nebudú zabezpečované úhrady:
a) štartovných vkladov do súťaţí – kap. V. bod 1 a kap. XXIV. bod 1 RS.
b) zálohových platieb za R a DZ u dospelých – kap. XXIII. bod 6 písm. c) RS.
c) faktúr za R a DZ u mládeţe – kap. XXIII. bod 6 písm. d) RS.
d) servisných poplatkov – kap. XXIII. bod 6 písm. e) a kap. XXIV. bod 12 RS,
e) prípadné ďalšie úhrady.

XXIVb. REGISTRÁCIA, TRANSFER A MATRIKA
1. Registrácia hráča
a) Vyplniť tlačivo Matrika-prihláška k registrácii hráča v elektronickej podobe podľa
návodu v ISSF, vytlačiť ho a potvrdiť podpisom hráča (do dovŕšenia 18. roku veku
hráča potvrdzuje aj zákonný zástupca), podpisom zástupcu FK a pečiatkou FK.
b) Urýchlená registrácia hráča sa realizuje zaslaním tlačiva v elektronickej podobe na
matriku SsFZ podľa videonávodu v ISSF a následne zaslaním podkladov k registrácii
hráča v papierovej podobe.

2.

3.

4.

5.

c) Za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť
uvádzaných údajov v nich zodpovedá FK.
d) Poplatok za registráciu hráča podľa kap. XXIV. bod 14 RS bude uhrádzaný následne
prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
Ţiadosť o vydanie plastového registračného preukazu
a) O vydanie plastového RP ţiada materský FK hráča, resp. FK, kde je hráč na
hosťovaní, podľa videonávodu v ISSF.
b) Poplatok za vydanie plastového RP hráča podľa kap. XXIV. bod 15 RS bude
uhrádzaný následne prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
Ţiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)
a) Vyplniť tlačivo Ţiadosť o transfer hráča v elektronickej podobe podľa návodu v ISSF,
vytlačiť ho (len vo výnimočných prípadoch je moţné vyplniť tlačivo čitateľne rukou)
a potvrdiť podpisom hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča potvrdzuje aj zákonný
zástupca), ktorý musí byť na tlačive overený notárom, resp. obecným úradom,
prípadne matrikou ObFZ, resp. SsFZ.
b) Tlačivo musí obsahovať súhlas zástupcov materského FK, čitateľne mená a priezviská
zástupcov materského FK s pečiatkou a ich podpismi, čitateľne mená a priezviská
zástupcov nového FK s pečiatkou a ich podpismi.
c) Poplatok za transfer hráča podľa kap. XXIV. bod 17 RS bude uhrádzaný následne
prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
Matričná príslušnosť FK pri registrácii hráča a vydávaní plastového registračného
preukazu
a) Zaradenie druţstva dospelých do súťaţe.
b) Zaradenie druţstva U 19, resp. dorastu do súťaţe, pokiaľ nemá FK zaradené druţstvo
dospelých v súťaţi.
c) Zaradenie druţstva U 15, resp. ţiakov do súťaţe, pokiaľ nemá FK zaradené druţstvo
dospelých, SD a dorastu v súťaţiach.
Matričná príslušnosť FK pri transfere hráča
a) Transfer hráča sa podáva na matriku riadiaceho orgánu, pod ktorú patrí cieľový FK
transferu (do ktorého hráč smeruje) podľa bodu 4.

XXV. Oceňovanie jednotlivcov a kolektívov
1. Víťazom a druţstvám umiestneným na druhom a treťom mieste jednotlivých súťaţí
ročníka 2012/2013 a víťazovi Pohára SsFZ budú udelené poháre a diplomy.
2. SsFZ v spolupráci s trénermi súťaţe MR dospelí vyhlási Jedenástku roka 2012 z hráčov
súťaţe MR dospelí.
3. SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ vyhlási najlepších trénerov v kategóriách dospelých,
dorastu a ţiakov za rok 2012.
4. Ďakovný list a pamätná plaketa udeľované SsFZ jednotlivcom alebo kolektívom pri
príleţitosti výročí, resp. iných futbalových a spoločenských udalostí.
5. Cena Fair-play MUDr. Ivana Chodáka udeľovaná jednotlivcom alebo kolektívom na
návrh futbalových orgánov, FK a jednotlivcov v priebehu kalendárneho roka Komisii
Fair-play pri SFZ za:
- dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť,
- dlhoročnú príkladnú činnosť a celkový prínos pre slovenský futbal,
- výnimočný čin vo futbale.
6. Bronzový, Strieborný, resp. Zlatý odznak SFZ udeľovaný jednotlivcom na návrh
futbalových orgánov a FK na SFZ pri príleţitosti ţivotných jubileí futbalových
funkcionárov, trénerov, rozhodcov, DZ, hráčov a pod.

XXVI. Zdravotná starostlivosť
1. Lekárske prehliadky
a) Povinnosti týkajúce sa vykonávania lekárskych prehliadok hráčov stanovuje čl. 36 SP,
pričom za realizáciu lekárskych prehliadok zodpovedá FK.
b) FK vedie dokumentáciu o vykonaných lekárskych prehliadkach (meno, priezvisko
hráča, RP, potvrdenie príslušného lekára).
c) Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky je platné jeden rok.
2. Potvrdzovanie zdravotnej spôsobilosti hráčov
- MR dospelí – telovýchovný lekár,
- ostatné súťaţe dospelých – obvodný lekár pre dospelých,
- mládeţ – obvodný lekár pre deti a dorast,
- povolenie štartu hráča vo vyššej kategórii – telovýchovný lekár.
3. V čase PN je hráč povinný predloţiť FK doklad o PN, pričom hráč počas jej trvania
nemôţe nastúpiť na MFS. V prípade štartu hráča v MFS počas PN bude disciplinárne
riešený hráč podľa Prílohy 1 bod 10 DP a príslušné druţstvo FK podľa prílohy 2 bod 6
DP.
4. Hráč, ktorý bol zo zdravotných dôvodov uznaný pri dostavení sa na zraz reprezentácie
lekárom reprezentácie za nespôsobilého pre výkon športovej činnosti, alebo je písomne
ospravedlnený s uvedením diagnózy lekárom FK, nesmie štartovať v MFS v období 5 dní
odo dňa, ktorým sa skončil reprezentačný zraz. Toto nariadenie platí aj v prípade, ţe
nespôsobilosť hráča bude spôsobená zranením, resp. chorobou v priebehu zrazu.
5. Rozhodcovia predloţia pred začiatkom ročníka KR potvrdenie o absolvovaní lekárskej
prehliadky vykonanej telovýchovným lekárom alebo obvodným lekárom pre dospelých.
Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky je platné jeden rok.
6. Pohotovostný kufrík zdravotníka – lekárnička
a) Nástroje
- anatomická pinzeta, chirurgické noţnice, Eschmarchovo obvínadlo, gumené rukavice
(2 – 3 páry), intubačný náustok s hadičkou.
b) Obväzový materiál
- krycie náplaste (2 – 3 druhy), rýchloobväz (spofaplast), elastické obväzy 2 – 3
rozmery (po 2 ks), hydrofilné obväzy 2 – 3 rozmery po 1 ks, hydrofilná gáza,
obväzová vata, trojcípa šatka, GELASPON (doporučené nafukovacia a tvarovateľná
dlaha, leukoplast).
c) Dezinfekčné prostriedky
- dezinfekčné krycie náplaste (5 ks) SEPTONEX SPRAY, jódová tinktúra
(doporučené peroxid vodíka 3 % 500 ml, chladivý spray 2 ks). Upozornenie – niektoré
výrobky pri dlhšej aplikácii na jedno miesto spôsobujú popálenie pokoţky!
d) Liečivá
- analgetiká a antipyretiká (acylpyrin, nurofen, paralen), lokálne antiflogistiká a
antireumatiká (FASTUM GEL, VERAL GEL, doporučené WOBENZYN,
antihistmatiká (DITHIADEN), ostatné – OPTHALMO-SEPTONEX, VIBROCIL
GTT, STOPANGIN SPRAY.
e) Mnoţstvo prostriedkov v lekárničke je moţné modifikovať podľa ekonomických
moţností a podľa dôleţitosti podujatia a dĺţky jeho trvania.
7. Zoznam zariadení telovýchovného lekárstva v stredoslovenskom regióne
- Ambulancia telovýchovného lekárstva Sládkovičova 7, Banská Bystrica – MUDr.
Andrej Patka, MT: 0908 516 605,
- Oddelenie funkčnej diagnostiky a telovýchovného lekárstva ÚVN Ruţomberok –
MUDr. Juraj Sýkora, tel.: 044/438 26 46,

Ambulancia telovýchovného lekárstva V. Spaniola 43, Ţilina – MUDr. Viera
Chudíková, tel.: 041/511 04 84,
- Oddelenie telovýchovného lekárstva, poliklinika ul. Cyrila a Metoda, Vrútky – MUDr.
Dušan Meško, tel.: 043/428 10 66,
- Oddelenie telovýchovného lekárstva NsP Nám. republiky 14, Lučenec – MUDr. Mária
Gáfriková, tel.: 047/432 43 10,
- Ambulancia funkčnej diagnostiky a telovýchovného lekárstva, Poliklinika MOSR,
Sliač – MUDr. Miroslav Sylvestr, MT: 0907 813 139.
8. Prvá pomoc v športe
Jeden z najváţnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie.
Športovec v bezvedomí musí byť čo najrýchlejšie premiestnený do vodorovnej polohy.
Veľmi často sa stáva, ţe postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiţ ochabnú svaly v hrtane,
jazyk zapadne a zabráni prúdeniu vzduchu (obr. 1).
Pri narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo zvratky dostanú do zadnej časti hrtana,
čím sa môţu dýchacie cesty uzavrieť. Keďţe kaţdá z týchto porúch môţe spôsobiť smrť,
dýchacie cesty treba okamţite uvoľniť. Zatlačením na čelo a súčasným nadvihnutím
(podloţením) šije sa nám podarí oddialiť koreň jazyka a vo väčšine prípadov uvoľniť
alebo aspoň zlepšiť priechodnosť dýchacích ciest (obr. 2). Tento úkon je moţné
zefektívniť pootvorením úst a predsunutím dolnej čeľuste. V prípade, ţe nevieme uvoľniť
dýchacie cesty uvedeným spôsobom, pokúsime sa „vytiahnuť jazyk“ rukou – najlepšie
obalenou vreckovkou alebo dresom, aby jazyk nekĺzal. Športovca v bezvedomí je
potrebné stále sledovať (či dýcha a či má pulz) a polohu podľa potreby korigovať. Pri
zvracaní a krvácaní z úst niekedy pomôţe poloha so zníţenou hlavou a hornou časťou
trupu. Keď po uvoľnení dýchacích ciest začne športovec spontánne dýchať treba ho
poloţiť do stabilizovanej polohy.
Stabilizovaná poloha postihnutého športovca (obr. 3) má za cieľ udrţať priechodnosť
dýchacích ciest a zníţiť riziko vdýchnutia zvratkov. Opakovaná kontrola ústnej dutiny
športovca v bezvedomí je nevyhnutnosťou, rovnako musí byť kontrolovaná jeho poloha.
Stabilizovaná poloha na boku je zabezpečená pokrčením dolnej končatiny na strane, na
ktorej postihnutý športovec leţí. Druhá dolná končatina je natiahnutá. Horná končatina
strany, na ktorej spočíva telo športovca, je natiahnutá a zapaţená. Hlava je uloţená na
druhej končatine, ktorá je skrčená v lakti.
Ak športovec nezačne dýchať ani po uvoľnení dýchacích ciest, okamţite je potrebné
nasadiť umelé dýchanie. Mohlo by totiţ dôjsť k zastaveniu krvného obehu v dôsledku
nedostatku kyslíka. Najúčinnejším je prenos vzduchu z pľúc poskytovateľa prvej pomoci
do pľúc postihnutého – dýchanie z úst do úst. Pri dýchaní z úst do úst záchranca
vydychuje vzduch zo svojich pľúc do pľúc postihnutého športovca alebo do nosa (u
ţiakov do úst aj do nosa súčasne), aby naplnil jeho pľúca. Pri odtiahnutí úst postihnutý
športovec vydýchne. Pri dýchaní z úst do úst je potrebné prstami zovrieť nos športovcovi
v bezvedomí (obr. 4), pri dýchaní do nosa je potrebné zovrieť pery (ústa). Dýchanie sa
začína dvomi aţ tromi dychmi. Potom sa pokračuje dychovou frekvenciou 12 aţ 15-krát
za minútu, u mladších športovcov, keď sa dýcha do úst aj nosa súčasne, je dychová
frekvencia 20-krát za minútu. Pri dýchaní z úst do úst sa dajú sledovať ohyby hrudníka
prípadne zistiť, kedy postihnutý športovec začne dýchať samovoľne. Vtedy sa mu zlepší
farba tváre.
Umelé dýchanie je neúčinné, ak športovcovi v bezvedomí nebije srdce, pretoţe okysličená
krv nebude v organizme obiehať. Po prvých dvoch výdychoch je potrebné skontrolovať, či
je srdce aktívne (obr. 5 – kontrola pulzu priloţením koncov prstov na hrtan a priľahlý
sval), zisťovanie pulzu na zápästí nie je spoľahlivé! Kontrolu treba opakovať o
minútu a potom vţdy po troch minútach. Pulz sa obnoví, len ak začne srdce biť.
-

Ak srdce nebije, jeho sťahy (srdcové revolúcie) moţno nahradiť masáţou srdca
(športovec má šedomodro sfarbený vzhľad, nehmatateľný pulz, nedýcha a má široké
zrenice). Tlakom na dolnú polovicu hrudnej kosti sa zvyšuje tlak v hrudníku a tým sa
vytláča krv zo srdca do tepien, Po uvoľnení tlaku sa hrudník vráti do svojej normálnej
polohy a krv tečie späť cez ţily, napĺňa srdce pri jeho rozpínaní (obr. 6). Masáţ srdca
(kardiopulmonálna resuscitácia) je základnou technikou laickej aj odbornej prvej pomoci.
Začneme ju dvomi vdychmi a pokračujeme stláčaním 2 cm nad dolným koncom hrudnej
kosti (obr. 7). Masáţ má mať frekvenciu 100 stlačení za minútu, v jednom cykle dva
vdychy a 15 stlačení (kompresií). Pomer 2:15 treba udrţať po celý čas vykonávania
masáţe srdca.
Vzhľadom na časté prípady bezvedomia a náhlych úmrtí na športoviskách je
vhodné, aby si základy prvej pomoci osvojili všetci účastníci futbalových stretnutí –
hráči, tréneri, VD, usporiadatelia, rozhodcovia a hlavne lekári, zdravotníci a maséri
pôsobiaci počas futbalových stretnutí v usporiadateľskej sluţbe v zmysle čl. 45 SP,
resp. ako členovia realizačných tímov na hráčskych lavičkách. Často len rýchly
a spoľahlivý zásah dokáţe zabrániť nešťastiu a preto je potrebné vedieť takéto
situácie riešiť.

XXVII. Záverečné ustanovenia
1. Rozpis súťaţí vo futbale 2012/2013 vydaný podľa čl. 5 ods. 3 SP bol schválený Radou
konanou dňa 29.06.2012 v Banskej Bystrici.
2. RS je zverejnený na www.ssfz.sk sekcia „Rozpis súťaţí“.
3. RS je záväzný pre orgány SsFZ, R, DZ a FK hrajúce v súťaţiach v rámci SsFZ.
4. K výkladu ustanovení RS sú oprávnené riadiace komisie a ďalšie komisie v oblastiach,
ktoré patria do ich pôsobnosti.
5. Ustanovenia RS v priebehu ročníka môţu byť novelizované len po ich schválení
Konferenciou, resp. VV. Úpravy ustanovení RS sú zverejnené v Spravodajcovi.
PhDr. Jozef Paršo, v. r.
predseda

Mgr. Ladislav Matejka, v. r.
vedúci sekretár

Jaroslav Jekkel, v. r
predseda ŠTK

Ján Hlaváč, v. r.
predseda KM
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