
Podmienky zaradenia do III. ligy SFZ 
 
 
Všeobecné ustanovenie: 

Mužstvá budú zaradené do príslušnej skupiny (západ, východ) v zmysle územného 
rozdelenia Slovenska na dve časti, schváleného konferenciou SFZ (príloha č. 1). 

Každý FK musí v stanovenom termíne určeným riadiacim orgánom podať prihlášku do 
súťaže cez ISSF. 
 

A. Športové kritéria: 
a. Počet mládežníckych družstiev – 4 (od vekovej kategórie U11) 

i. najmenej 1 družstvo vekovej kategórie od 16 do 19 rokov. 
ii. najmenej 1 družstvo vekovej kategórie od 12 do 15 rokov. 

b. Zdravotnícka starostlivosť o hráčov – čestné prehlásenie 
i. Žiadateľ o zaradenie musí zabezpečiť, že všetci hráči hrajúci za jeho        

A-družstvo mužov, každoročne absolvujú lekársku prehliadku, 
zodpovedajúcu požiadavkám Súťažného poriadku futbalu a  Rozpisu 
republikových súťaží vo futbale (časť „Zdravotná starostlivosť“). 

c. Registrácia hráčov – čestné prehlásenie 
i. Žiadateľ o zaradenie musí predložiť písomné vyhlásenie podpísané jeho 

štatutárnym orgánom, ktoré potvrdzuje, že všetci jeho hráči, vrátane 
hráčov mládežníckych družstiev starších ako 10 rokov sú, v súlade s 
Pravidlami FIFA upravujúcimi status a prestupy hráčov a podľa 
Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP), registrovaní v SFZ. 
 

B. Infraštruktúrne kritéria:  
a. Schválená smernica pre infraštruktúru štadiónov (príloha č. 2) 

i. Ak FK nie je vlastníkom štadióna, na ktorom bude hrávať svoje doma 
vyžrebované zápasy, musí predložiť nájomnú zmluvu na predmetný 
štadión platnú na minimálne jeden súťažný ročník. 

ii. V súlade s čl. 1, bod 5 platnej Smernice SFZ o infraštruktúre štadiónov 
2022, má žiadateľ o zaradenie právo požiadať riadiaci orgán súťaže 
o možnosť odohrať súťažné stretnutia na inom štadióne, ktorý bez 
akýchkoľvek výnimiek spĺňa stanovené infraštruktúrne kritéria a má 
platný certifikát pre príslušnú súťaž. Žiadosť musí byť riadne 
odôvodnená a podaná spolu s prihláškou do súťaže. Súčasťou takejto 
žiadosti musí byť nájomná zmluva na používanie štadióna na obdobie 
od 1.7. do 30.6. príslušného súťažného ročníka. 
 

C. Personálno-administratívne kritéria: 
a. Lekár 

i. Žiadateľ o zaradenie musí mať aspoň jedného lekára, zodpovedného za 
lekársku starostlivosť, poradenstvo a antidopingovú prevenciu v  klube 
počas zápasov a tréningov. 

b. Hlavný tréner – licencia v zmysle RS SFZ 



c. Asistent trénera – licencia v zmysle RS SFZ 
d. Tréneri mládeže – licencia v zmysle RS SFZ 
e. Hlavný usporiadateľ 

i. V súlade so zákonom č. 1/2014 Z. z., musí mať každý žiadateľ 
o  zaradenie hlavného usporiadateľa s platným osvedčením. 
 

D. Právne kritéria: 
a. Vyhlásenie vo vzťahu k účasti v domácich súťažiach  

i. Na národnej úrovni bude hrať len v súťažiach riadených a/alebo 
uznaných SFZ. 

ii. Bude bezodkladne informovať SFZ o všetkých významných zmenách, 
udalostiach alebo podmienkach vážneho ekonomického významu, 
ktoré nastali od dodania predloženia dokumentácie. 

iii. Všetka dokumentácia, ktorú predkladá, je úplná a správna. 
b. Minimálne právne údaje 

i. Originál / úradne overenú kópiu aktuálne platných stanov alebo 
zakladajúceho dokumentu klubu.  

ii. V prípade klubov – obchodných spoločností – Výpis z OR príslušného 
súdu, nie starší ako 30 dní. 
 

E. Finančné kritéria: 
a. SFZ musí byť predložená ročná účtovná závierka (ďalej len „RÚZ“) žiadateľa o 

zaradenie za posledný uzavretý finančný rok. 
b. V prípade FK, ktoré nemajú právnu formu obchodných spoločností, musí obsah 

RÚZ zodpovedať požiadavkám zákona č. 431/2002 Z. z. 
c. Žiadateľ o zaradenie musí preukázať, že k 31.3. roka, v ktorom začína nová 

sezóna, nemá záväzky po lehote splatnosti voči daňovým a sociálnym 
inštitúciám a orgánom, ktoré vyplývajú z jeho zmluvných alebo zákonných 
povinností vo vzťahu k svojim zamestnancom a vznikli do 31.12. 
predchádzajúceho roka. 

d. Žiadateľ o zaradenie musí predložiť potvrdenie súdu, že nie je v konkurze, 
exekúcii a pod. 


