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Stredoslovenský futbalový zväz
Partizánska cesta 93

P. O. Box 157
975 84 Banská Bystrica

Bankové spojenie SsFZ Banská Bystrica
Slovenská sporiteľňa krajská pobočka Banská Bystrica
číslo účtu: 0050192944/0900
IČO: 14224755 DIČ: 2021122202

Sekretariát SsFZ:  č. tel.: mobil:
predseda SsFZ: PhDr. Jozef Paršo 048/414 8915 0907 741 966
vedúci sekretár: Mgr. Ladislav Matejka 048/414 8913 0915 827 656
 e-mail: matejka@ssfz.sk 048/414 8914 – fax
sekretár: Slavomír Baláž 048/414 2254 0907 806 995
pokladňa a registrácie: Mária Jánošová 048/414 8913 0917 234 514
regionálny tréner: PaedDr. Peter Štefaňák 048/414 2263 0905 484 160
 e-mail: peterstefanak@gmail.com 0902 937 058
e - mail: futbal@ssfz.sk, matrika@ssfz.sk, sutaze@ssfz.sk, tlac@ssfz.sk, zapis@ssfz.sk 
web stránka: www.ssfz.sk 
 

Adresa SFZ

Slovenský futbalový zväz Bankové spojenie:
Junácka 6 ČSOB Bratislava 2621273/7500
832 80 BRATISLAVA IČO: 00687308
 DIČ: 2020898913,       IČ DPH: SK 2020898913
Číslo telefónu:
ústredňa: 02/49249 -111 ekonomické odd. 167
prezident 152 medzinárodné odd. 165
generálny sekretár 151 faxy:
asistentka prezidenta a GS 151 sekretariát prezidenta 595
športový riaditeľ   matrika a prestupy do zahraničia  577
sekretár amatérsky futbal  153 športový úsek - súťaže dospelých 596
sekretár neamater. futbal 136 športový úsek - súťaže mládeže 153
matrika 156 medzinárodný úsek 554
úsek mládeže 161 mládežnícky úsek 530
sekretariát komisie rozhodcov 162 ekonomický úsek 167
e-mail: office@futbalsfz.sk, zvolené priezvisko@futbalsfz.sk
web stránka: www.futbalsfz.sk

Adresy regionálnych futbalových zväzov

BFZ, 832 80 Bratislava, Junácka 8
P:  Ladislav Berner
S:  Miroslav Kucharič tel.: 02/4924 9232 - 3, fax: 02/4924 9567, mobil: 0903 718 450

Adresa SsFZ
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OP: Pavol Príkopa  tel.: 02/4924 9639
tréner mládeže: Rudolf Novák tel.: 02/4924 9192, mobil: 0902 937 055
e-mail: sekretarbfz@stonline.sk

ZsFZ, 949 01 Nitra, Rázusova 23
P:  Štefan Sapár
VS: Štefan Havlíček  tel.: 037/6523 402, fax: 037/6554 816, mobil: 0911 265 687 
S: Ivan Hádek  tel.: 037/6523 402
tréner mládeže: Jozef Jakuš mobil: 0902 937 056
e-mail: zsfz@nextra.sk, web stránka: www.zsfz.sk

VsFZ, 042 96 Košice, Alejová 2
P:  Ing. Richard Havrilla
S:  Marcel Eperješi tel.: 055/6433 566, mobil: 0903 630 433
S:  Alžbeta Majlátová tel.: 055/6433 566 – aj fax
tréneri mládeže:  Jozef Kopejtko tel.: 055/6433 566, mobil: 0902 937 053
  Peter Senaj tel.: doma 055/6433 566, mobil: 0902 937 057
e-mail: vsfz@stonline.sk, web stránka: www.futbalvsfz.sk

Oblastné futbalové zväzy

Meno funkcia číslo telefónu číslo telefónu
adresa  byt zamestnanie

ObFZ Banská Bystrica
Vladimír Vaník predseda  0902 929 311
Partizánska 93 975 84 
Slavomír Baláž sekretár 0907 806 995 048/414 2254
   048/414 8914 – fax
web stránka: www.obfzbb.sk, e-mail: obfzbb@zoznam.sk

ObFZ Čadca 
PaedDr. Stanislav Špila  predseda 0907 360 541
Športovcov 2525 022 01 041/434 1435 041/433 2109 – aj fax
Mgr. Eduard Gábriš  sekretár 0907 814 153 
web stránka: www.obfzkysuc.sk, e-mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

ObFZ Dolný Kubín 
Vladimír Mušák predseda 043/558 1138 0903 542 920
Športovcov 1181/3 026 01
Dagmar Ružičková sekretár 0905 691 905 043/586 2962 – aj fax
  0911 691 900
web stránka: www.futbalofz.sk, e-mail: futbal@futbalofz.sk

LFZ Liptovský Mikuláš
Jaroslav Vaňo predseda  0917 367 444
Nám. Osloboditeľov 7 031 01
Vladimír Hubka sekretár 0905 928 663  044/552 2926 – aj fax 
web stránka: www.obfz-lm.sk, e-mail: obfz@obfz-lm.sk 
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ObFZ Lučenec
Štefan Pastorek zast. predseda 0905 562 201 0914 346 022
Čajkovského 16 984 01 
Štefan Koprda sekretár 047/432 4007  047/432 5981– aj fax
  0908 935 199
web stránka: www.obfzlc.sk, e-mail: obfz.lc@gmail.com

TFZ Martin
Ing. Pavol Kuteľ  prezident 043/438 3014 043/424 3313 – aj fax
A. Kmeťa 26 037 69 0905 209 224
Eduard Maňúr sekretár 0907 841 477  043/423 7313 – aj fax
e-mail: tfz@tfz.sk

ObFZ Rimavská Sobota
JUDr. Ján Čilík predseda 0903 634 771 047/581 1939
Svätoplukova 22 979 01 0903 634 771
Ján Forgon sekretár 0903 541 036 047/562 7043 – aj fax
web stránka: www.oztk-obfzrs.sk; e-mail: oztkrs@rsnet.sk, janforgon@pobox.sk

ObFZ Veľký Krtíš
Ladislav Krnáč predseda 0905 368 434 047/489 3189
Banícka ulica 5  990 01 
Ján Černák  sekretár 0905 517 014 047/483 0464
e-mail: cernak@procomp.sk  047/491 1100 – fax

ObFZ Zvolen
Ing. Juraj Pilát predseda 045/532 6113 0903 808 208
Študentská 12 960 01 
Jozef Hrdlička  sekretár 0908 901 446 045/532 6113 – aj fax
web stránka: obfzzv.sk, e-mail: obfzzv@szm.sk

ObFZ Žiar nad Hronom
Karol Ihring predseda  0905 857 458
Tajovského 4 965 01 
Marian Šedivec sekretár 0905 713 601 045/672 5809 – aj fax
web stránka: obfzzh.szm.sk, e-mail: obfz@stonline.sk 

ObFZ Žilina
Ing. Igor Krško predseda 0903 729 274 
Tvrdého 4 010 01 
Mária Gašková sekretár 0908 903 264 041/5622633 – aj fax
  0914 278 678
web stránka: www.obfzza.sk, e-mail: obfzza@obfzza.sk
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ObFZ Meno a priezvisko Funkcia-FK e-mail telefón – mobil

 PhDr. Jozef PARŠO predseda SsFZ futbal@ssfz.sk 048/414 8915
     0907 741 966
BB Peter KRÁLKA za ObFZ BB kralka.peter@zoznam.sk 0908 905 325
 Marián CIMERMAN MFK B. Bystrica mcimerman@rscbb.sk 0905 409 055

CA Jozef PAVLÍK za ObFZ CA  0905 251 150
 Mgr. Eduard GÁBRIŠ FK Čadca sekretariát@obfzkysuc.sk 0907 814 153

DK Vladimír MUŠÁK predseda OFZ DK vladimir.musakst.@centrum.sk 0903 542 920
 Ing. Eugen DEDINSKÝ FK Nižná dedinsky@inmail.sk  0905 899 609

LM Jaroslav VAŇO predseda LFZ LM obfz@obfz-lm.sk 0917 367 444
 Ján BOŠANEC ŠKM L. Hrádok sekretariát@cestnestavbylm.sk 0905 625 209

LC Štefan PASTOREK predseda ObFZ LC pastorek.stefan@novoker.sk 0914 346 022
 MUDr. Radovan BANÍK SKLOTATRAN Poltár banikova@kardiolek.sk 0903 723 394

MT Peter JESENSKÝ za TFZ MT peter.jesenský@aquatrade.sk 0907 835 129
 Ing. Boris BURGER MŠK FOMAT Martin burger@schwer.sk 0903 453 170

RS JUDr. Ján ČILÍK predseda ObFZ RS gemko@stonline.sk 0903 634 771
 Ján FORGON FC 98 Hajnáčka janforgon@pobox.sk 0903 541 036

VK Ladislav KRNÁČ predseda ObFZ VK ladislav.krnac@centrum.sk 0905 368 434
 Ján ČERNÁK Baník V. Krtíš cernak@procomp.sk 0905 517 014

ZV  Jozef HRDLIČKA za ObFZ ZV obfzzv@szm.sk 0902 923 011
 Ján SÝKORA Tatran VLM Pliešovce syky206@az.sk 0903 544 865

ZH Karol IHRING predseda ObFZ ZH ihring@post.sk 0905 857 458
 Ing. Ladislav ŠÁNTA MFK N. Baňa santa@ottomont.sk 0903 556 907

ZA Mgr. Ján MAJSNIAR za ObFZ ZA skola@map.sk, janm@mail.t-com.sk 0904 333 947
 Miroslav MINÁRČIK KINEX Bytča miroslavminarcik@zoznam.sk 0905 102 922

 

Predseda: PhDr. Jozef Paršo
  Radvanská 2, 974 05 Banská Bystrica
  tel. zam: 048/414 8915, mobil: 0907 741 966
  e-mail: futbal@ssfz.sk 

 Podpredseda, František Vorel
 predseda KR Ružová 40, 010 01 Žilina
  tel. byt: 041/500 5090, mobil: 0905 620 251
  mobil: 0911 620 251, e-mail: frantisekvorel@zoznam.sk

Výkonný výbor Stredoslovenského futbalového zväzu

Rada Stredoslovenského futbalového zväzu
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 Podpredseda: Ing. Juraj Pilát
  Podbeľová 13, 960 01 Zvolen
  tel. zam.: 045/532 6113, mobil: 0903 808 208
  e-mail: pilatovam@stonline.sk
 Predseda ŠTK: Jaroslav Jekkel
  Pod Banošom 46, 974 11 Banská Bystrica
   mobil: 0902 977 611, e-mail: j.jekkel@zoznam.sk 

 Predseda KM: Ján Hlaváč
  M. R. Štefánika 7/29, 965 01 Žiar nad Hronom
  tel. byt: 045/673 2669, mobil: 0908 068 599
  tel. zam.: 045/672 3186, e-mail: jan.hlavac@zh.vs.sk

 Predseda DK: Ing. Miroslav Spišiak
  Tulská 41, 974 01 Banská Bystrica
  tel. byt: 048/413 9931, tel. zam: 048/433 9214
  e-mail: spisiak.miroslav@slposta.sk

 Ek. tajomník: Ing. Igor Krško
  Murgašova 1257/21, 010 01 Žilina
  mobil: 0903 729 274
  e-mail: krsko.igor@slovakrail.sk, krsko.igor@gmail.com

 Manager SsFZ  Vladimír Vaník
 pre marketing a PR: Ráztoka 145, 976 97 p. Nemecká
  mobil: 0902 979 311, e-mail: vanik.vlado@centrum.sk

 Predseda TK: Mgr. Vojtech Kováč
  Rúbanisko III/7, 984 01 Lučenec
  mobil: 0907 610 145, tel. zam: 047/433 3789
  e-mail: vkovac@centrum.sk

 Predseda MaK: PaedDr. Stanislav Špila
  Skalité 1255, 023 14 Skalité
  mobil: 0907 360 541, e-mail: stanislav.spila@gmail.com

 Predseda HK: Ing. Pavol Kuteľ
  Puškinova 4/42, 036 01 Martin
  tel. byt: 043/438 3014, mobil: 0905 209 224
  tel. zam.: 043/424 3313, e-mail: ingkutel@email.cz

 Predsedovia odborných komisií SsFZ – nečlenovia VV SsFZ

 Predseda RK: Ing. Ladislav Slanec
  Kollárova 6, 982 01 Tornaľa
  mobil: 0905 724 543, tel. zam.: 047/552 3200
  e-mail: slanec.ladislav@zoznam.sk

 Predseda OK: Dušan Čaban
  985 54 Podrečany 40
  mobil: 0903 728 750, e-mail: caban.dusan@zsr.sk

 Predseda ZK: MUDr. Andrej Patka
  Krivánska 8, 974 01 Banská Bystrica
  mobil: 0908 516 605, tel. zam.: 048/414 3047

 Predseda KPRS:  Artúr Jakubec
  Chata pod Sedlom Čertovica, č. 262, 032 34 Malužiná
  mobil: 0903 417 174
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

I. Riadenie súťaží

Stredoslovenský futbalový zväz riadi prostredníctvom svojich komisií:

Komisia ŠTK – kategória dospelých
III. liga 1 skupina 16 účastníkov
IV. liga 2 skupiny po 14 účastníkov 
 skupina SEVER – ObFZ CA, DK, LM, MT, ZA
 skupina JUH – ObFZ BB, LC, RS, VK, ZH, ZV
V. liga 4 skupiny A, B, C, D po 14 účastníkov
 skupina A – ObFZ CA, ZA
 skupina B – ObFZ DK, LM, MT
 skupina C – ObFZ BB, ZH, ZV
 skupina D – ObFZ LC, RS, VK

Komisia mládeže
a) kategória dorastu
     III. liga staršieho a mladšieho dorastu – dvojičková súťaž
 - starší dorast – 16 účastníkov
 - mladší dorast – 16 účastníkov
     IV. liga dorastu
  skupina SEVER – 14 účastníkov z ObFZ CA, DK, LM, MT, ZA
  skupina JUH – 14 účastníkov z ObFZ BB, LC, RS, VK, ZH, ZV
      V. liga dorastu 
  skupina A – 14 účastníkov z ObFZ CA, ZA
  skupina B – 14 účastníkov z ObFZ DK, LM, MT
  skupina C – 14 účastníkov z ObFZ BB, ZH, ZV
  skupina D – 14 účastníkov z ObFZ LC, RS, VK

b) kategória žiakov
     I.  liga mladších žiakov – dvojičková súťaž
     II. liga starších a mladších žiakov – dvojičková súťaž
 skupina SEVER – 14 účastníkov – ObFZ CA, DK, LM, MT, ZA
 skupina JUH – 14 účastníkov – ObFZ BB, LC, RS, VK, ZH, ZV
     III. liga starších a mladších žiakov – dvojičková súťaž
 skupina A – max. 14 účastníkov 
 skupina B – max. 14 účastníkov 
 skupina C – max. 14 účastníkov 
  skupina D – max. 14 účastníkov 

II. Termínová listina, hracie dni a hracie časy

1. Termínová listina
 Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozpisu a termíny v nej uvedené sú záväzné 

pre všetky FK súťaží riadených SsFZ.
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2. Hracie dni
 Nedeľa – hrací deň pre dospelých a dorast.
 Sobota – hrací deň pre žiacke súťaže. 
3. Hracie časy
 a) dospelí – 2 x 45 min.  žiaci a SŽ – 2 x 35 min.
  dorast a SD – 2 x 45 min. MŽ – 2 x 30 min.
  MD – 2 x 40 min.
 b) III. liga SD a MD – nedeľa – vylosovanie oproti družstvu dospelých, SD o 10.00 hod. a MD 

o 12.30 hod.,
 c) IV. a V. liga dorast – 150 min. pred ÚHČ dospelých,
 d) II. a III. liga SŽ a MŽ – SŽ o 10.00 hod., MŽ o 12.00 hod., v prípade že sa jedná o predzá-

pas 240 a 120 min. pred ÚHČ dospelých (dorastu),
 e) I. liga MŽ sobota – A o 10.00 hod., B o 11.30 hod.
 f) v kategórii mládeže musí byť dodržaná polčasová prestávka v trvaní 15 min.,
 g) v dvojičkových súťažiach hrá prvé stretnutie staršie družstvo.
4. a) Schválené výnimky hracích dní a hracích časov, ktoré sú uvedené pri vyžrebovaní, platia celý   

súťažný ročník, až do odvolania.
     b) Trvalá zmena hracieho času, alebo dňa stretnutia, ktorá nie je súčasťou RS, je po schválení 

riadiacou komisiou platná do konca príslušnej časti súťažného ročníka (jeseň, alebo jar). Zá-
roveň FK, ktorému bola takáto zmena schválená, upozorní doporučenou listovou zásielkou 
o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena týka.

5. ŠTK a KM SsFZ si vyhradzujú právo určiť aj iné termíny (hracie časy) v záujme vyšších spoločen-
ských, športových alebo náboženských záujmov, resp. nedať súhlas aj na včas podanú žiadosť.
Zároveň môže ŠTK, v prípade priaznivých poveternostných podmienok po ukončení jesennej 
časti súťaží, nariadiť odohratie prvých dvoch jarných kôl.

6. ŠTK SsFZ si vyhradzuje právo, v záujme regulárnosti, zrušiť výnimky z hracích dní a hracích 
časov v jednotlivých súťažiach na potrebný počet (spravidla dvoch) posledných kôl.

7. Záverečné kolo všetkých stupňov súťaží SsFZ bude odohrané najneskôr do 19. 6. 2011.
8. Zásady pre zmeny termínov (hodina, dátum a miesto stretnutia).
 Stretnutia sa zásadne predohrávajú.
 a) Usporiadajúci FK oznámi súperovi a ŠTK (KM) SsFZ písomne zmenu termínu (hracieho 

času), najneskôr 21 dní pred stretnutím. Deň odoslania a deň stretnutia sa do lehoty počí-
tajú. Zmena termínu takýmto spôsobom je možná len na dni pracovného pokoja a súper je 
povinný zmenu automaticky akceptovať. Neplatí u „B“ družstiev FK v prípade, že zmena 
termínu stretnutia koliduje s hracím dňom stretnutia „A“ družstva príslušného FK. 
V takomto prípade je potrebná žiadosť doložená písomnou obojstrannou dohodou.

 b) Ak nie je dodržaná lehota 21 dní, môže FK požiadať o zmenu termínu na základe písomnej 
obojstrannej dohody a jej predložením príslušnej riadiacej komisii SsFZ najneskôr 10 dní 
pred stretnutím. Ak je dohoda doložená dokladom o zaplatení 10 €, riadiaca komisia spravi-
dla vydá súhlas na zmenu.

 c) Príslušná riadiaca komisia SsFZ (ŠTK a KM) neschváli zmenu hracieho dňa, času, resp. 
miesta stretnutia, ani v prípade vzájomnej dohody, pokiaľ táto nebude doručená na SsFZ 
najneskôr 10 dní pred konaním príslušného MFS.

9.  Zo zdravotných dôvodov môže FK požiadať o zmenu termínu stretnutia výhradne v súlade so 
znením zákona č. 126/2006 Z z. § 33, ods. 1, písm. h).

10. Riadiaci orgán si vyhradzuje právo v prípade uskutočnenia sa baráži v zmysle SP, určiť miesto 
a čas ich konania.

11. V týždni po skončení súťažného ročníka sa po vzájomnej dohode rozhodne o uskutočnení 
stretnutia víťaza III. ligy dospelých s výberom SsFZ.
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TERMÍNOVÁ LISTINA
súťažný ročník 2010/2011

III. liga dospelí a III. liga SD a MD
1. kolo – 8. 8., 2. kolo – 15. 8., 3. kolo – 22. 8., 4. kolo – 29. 8., 5. kolo – 5. 9., 6. kolo 
– 12. 9., 7. kolo – 19. 9., 8. kolo - 26. 9., 9. kolo – 3. 10., 10. kolo – 10. 10., 11. kolo 
– 17. 10., 12. kolo – 24. 10., 13. kolo – 31. 10., 14. kolo – 1. 9. (streda), 15. kolo – 15. 9. 
(streda),
16. kolo – 27. 3., 17. kolo – 3. 4., 18. kolo – 10. 4., 19. kolo – 17. 4., 20. kolo – 24. 4., 
21. kolo – 1. 5., 22. kolo – 8. 5., 23. kolo – 15. 5., 24. kolo – 22. 5., 25. kolo – 29. 5., 
26. kolo – 5. 6., 27. kolo – 12. 6., 28. kolo – 19. 6., 29. kolo – 4. 5. (streda), 30. kolo 
– 1. 6. (streda).

IV. a V. ligy dospelých, IV. a V. ligy dorastu
1. kolo – 8. 8., 2. kolo – 15. 8., 3. kolo – 22. 8., 4. kolo – 29. 8., 5. kolo – 5. 9., 6. kolo 
– 12. 9., 7. kolo – 19. 9., 8. kolo – 26. 9., 9. kolo – 3. 10., 10. kolo – 10. 10., 11. kolo 
– 17. 10., 12. kolo – 24. 10., 13. kolo – 31. 10.,
14. kolo – 27. 3., 15. kolo – 3. 4., 16. kolo – 10. 4., 17. kolo – 17. 4., 18. kolo – 24. 4., 
19. kolo – 1. 5., 20. kolo – 8. 5., 21. kolo – 15. 5., 22. kolo – 22. 5., 23. kolo – 29. 5., 
24. kolo – 5. 6., 25. kolo – 12. 6., 26. kolo – 19. 6.

II. ligy SŽ a MŽ, III. liga SŽ a MŽ sk. A
1. kolo – 1. 9. (streda), 2. kolo – 15. 9. (streda), 3. kolo – 21. 8., 4. kolo – 28. 8., 5. kolo 
– 4. 9., 6. kolo – 11. 9., 7. kolo – 18. 9., 8. kolo – 25. 9., 9. kolo – 2. 10., 10. kolo – 9. 10., 
11. kolo – 16. 10., 12. kolo – 23. 10., 13. kolo – 30. 10., 
14. kolo – 26. 3., 15. kolo – 2. 4., 16. kolo – 9. 4., 17. kolo – 16. 4., 18. kolo – 23. 4., 
19. kolo – 30. 4., 20. kolo – 7. 5., 21. kolo – 14. 5., 22. kolo – 21. 5., 23. kolo – 28. 5., 
24. kolo – 4. 6., 25. kolo – 11. 6., 26. kolo – 18. 6.

III. liga SŽ a MŽ sk. B a C
1. kolo – 1. 9.(streda), 2. kolo – 15. 9. (streda), 3. kolo – 21. 8., 4. kolo – 28. 8., 5. kolo 
– 4. 9., 6. kolo – 11. 9., 7. kolo – 18. 9., 8. kolo – 25. 9., 9. kolo – 2. 10., 10. kolo – 9. 10., 
11. kolo – 16. 10.,
12. kolo – 26. 3., 13. kolo – 2. 4., 14. kolo – 9. 4., 15. kolo – 16. 4., 16. kolo – 23. 4., 
17. kolo – 30. 4., 18. kolo – 7. 5., 19. kolo – 14. 5., 20. kolo – 21. 5., 21. kolo – 28. 5., 
22. kolo – 4. 6.

III. liga SŽ a MŽ sk. D, I. liga MŽ sk. JUH
1. kolo – 4. 9., 2. kolo – 11. 9., 3. kolo – 18. 9., 4. kolo – 25. 9., 5. kolo – 2. 10., 6. kolo 
– 9. 10., 7. kolo – 6. 10., 
8. kolo – 23. 4., 9. kolo – 30. 4., 10. kolo – 7. 5., 11. kolo – 14. 5., 12. kolo – 21. 5., 
13. kolo – 28. 5., 14. kolo – 4. 6.

I. liga MŽ sk. SEVER
1. kolo – 28. 8., 2. kolo – 4. 9., 3. kolo – 11. 9., 4. kolo – 18. 9., 5. kolo – 25. 9., 6. kolo 
– 2. 10., 7. kolo – 9. 10., 8. kolo – 16. 10., 9. kolo – 23. 10., 
10. kolo – 16. 4., 11. kolo – 23. 4., 12. kolo – 30. 4., 13. kolo – 7. 5., 14. kolo – 14. 5., 
15. kolo – 21. 5., 16. kolo – 28. 5., 17. kolo – 4. 6., 18. kolo – 11. 6.
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Súťaž mladších žiakov – súťažný ročník 2010/2011
I., II. a III. liga MŽ v Stredoslovenskom regióne

Technické ustanovenia:

 hrá sa na skrátenom ihrisku (podľa nákresu), postranné čiary a čiary pokutového územia sa 
vyznačia kuželmi,

 počet hráčov v hre je 9 (1 brankár + 8 hráčov v poli), minimálny počet hráčov je 6 (1+5),
 striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich hokejovým spôsobom, pričom však striedanie 

sa uskutočňuje výlučne v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu,
 hrací čas je 2 x 30 min. s minimálne 15 min. prestávkou,
 rozmer bránok je 5 x 2 m, musia byť vybavené sieťami, zabezpečené proti prevráteniu (zapi-

chovacie háčiky resp. plastové vrecia s pieskom),
 zápasy MŽ sa hrajú výlučne s loptami č. 4,
 značka pokutového kopu sa vyznačí vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čary, 
 rohový kop sa vykonáva z rohov skráteného ihriska,
 pravidlo o postavení mimo hry neplatí, všetky ostatné pravidlá futbalu (vhadzovanie, malá do-

mov, napomínanie, vylúčenie) platia,
 pri zahrávaní ŠS (s výnimkou rohového kopu) nemôže stáť hráč útočiaceho družstve v bránko-

vom (šestnástkovom) oblúku pred súperovou bránkou,
 v I. lige MŽ môže v jednom hracom dni nastúpiť na stretnutie „B“ družstva maximálne 5 hrá-

čov, ktorí v ten deň nastúpili v stretnutí „A“ družstva toho istého klubu,
 vzdialenosť při zahrávaní ŠS je minimálne 5 m od lopty,
 hráči môžu odohrať zápas výlučne v kopačkách s lisovanou podrážkou,
 za víťazstvo v zápase resp. remízu sa družstvu neprideľujú žiadne body, v dlhodobej súťaži sa 

nevedie ani nezverejňuje tabuľka súťaže.

Nákres ihriska pre súťaž mladších žiakov (pri rozmeroch celého ihriska 105 x 68 m sú 
rozmery hracej plochy pre MŽ 72 x 54 m)
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III. Miesto stretnutia

1. Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na prvom mieste.
2. FK, ktoré nemajú vlastné ihrisko,resp družstvá, ktoré nehrajú svoje domáce stretnutia na ihrisku 

svojho FK, sú povinné najneskôr do 20. 7. 2010 písomne oznámiť ŠTK, KM SsFZ a všetkým 
súperom, na ktorom ihrisku budú majstrovské stretnutia hrávať.

IV. Predpis

1. Hrá sa podľa Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku a tohto rozpisu, súťaže mladších žiakov na 
zmenšenej hracej ploche, podľa osobitného predpisu, ktorý je prílohou tohto rozpisu (na str. 12).

2. SsFZ bude svoje správy pravidelne zverejňovať na svojej web. stránke: www.ssfz.sk nasledovne: 
 - delegačný list a aktuálne tabuľky mládežníckych súťaží vo štvrtok do 14.00 hod.,
 - správy VV a riadiacich komisií SsFZ v piatok do 14.00 hod.,
 - dôležité operatívne správy môžu byť zverejnené aj v iných dňoch a sú pre FK, rozhodcov a DZ 

záväzné.

V. Štart hráčov

1. Hráči všetkých družstiev sa musia pred každým stretnutím preukázať rozhodcovi platným regis-
tračným preukazom (žiaci žiackym preukazom). Zároveň sú povinní nosiť so sebou na stretnutia 
preukaz poistenca.

2. V kategórii dospelých môžu štartovať hráči narodení pred 31. 12. 1991 (vrátane) a po dovŕšení 
18. roku veku.

3. V kategórii dorastu hráči narodení od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1995,
 - v skupine starší dorast môžu štartovať hráči narodení od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1993,
 - v skupine mladšieho dorastu hráči narodení od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1995 a po dovŕšení 

14. roku veku.
4. V kategórii žiakov hráči narodení od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1999, 
 - v skupine starších žiakov hráči narodení od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1997,
 - v skupine mladších žiakov hráči narodení od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1999 a po dovŕšení 10. 

roku veku.
5. Pred každým MFS v súťažiach mládeže sa nariaďuje vykonať konfrontáciu hráčov podľa čl. 66 SP.
6. Výnimky z uvedených kategórii a skupín sú povolené podľa čl. 113 SP a pre súťaže v rámci 

SsFZ sa dopĺňajú nasledovne:
a) hráč zo skupiny prípravka môže štartovať v kategórii žiakov (skupina MŽ) po dovŕšení 9. roku veku,
b) hráč zo skupiny mladších žiakov môže štartovať v skupine starších žiakov po dovŕšení 11. 

roku veku,
c) hráč z kategórie žiakov a zo skupiny starších žiakov môže štartovať v kategórii dorastu (skupi-

ne MD) po dovŕšení 13. roku veku (hráč v takom prípade štartuje na svoj žiacky preukaz),
d) hráč z kategórie dorastu a skupiny staršieho dorastu môže štartovať v kategórii dospelých po 

dovŕšení 16. roku veku. 
 Poznámka: Hráč z kategórie dorastu po dovŕšení 18. roku veku môže štartovať v kategórii dospe-

lých bez písomného súhlasu rodičov (zákonného zástupcu) a príslušného telovýchovného lekára.
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e) Pre štart hráča vo vyššej vekovej kategórii vo vyššie uvedených prípadoch a až d, sú FK 
podľa čl. 113 SP povinné, pre každého hráča zvlášť, vyžiadať si písomný súhlas rodičov 
(zákonného zástupcu) s dátumom a príslušného telovýchovného lekára s dátumom. Celú 
zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej aj vyššej vekovej kategórii nesie FK a príslušný 
tréner.

f) Každý hráč, ktorý nastupuje na stretnutie za družstvo vyššej vekovej kategórie, ako je jeho 
vlastná, sa pred stretnutím, najneskôr v polčasovej prestávke (stretnutia dospelých), preuká-
že na požiadanie súperovi dokladom o povolení štartu vo vyššej vekovej kategórii. V prípade, 
že hráč uvedený doklad nepredloží rozhodca ho k stretnutiu, resp. najneskôr do 2. polčasu 
(stretnutia dospelých) nepripustí.

g) V prípade, že nebude námietka voči štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii vznesená najne-
skôr pri konfrontácii, bude takáto námietka považovaná za neopodstatnenú. 

h) V prípade, že hráč v priebehu súťažného ročníka dovŕši vek príslušnej vyššej vekovej kategó-
rie (resp. skupiny), môže nastúpiť na takéto stretnutie bez potvrdenia podľa čl. 113.

i) Vekové kategórie a skupiny v súťažiach mládeže podľa čl. 112 SP:
  - kategória žiaci 6 – 14 rokov,
   skupina prípravka 6 – 10 rokov,
   skupina mladší žiaci 10 – 12 rokov,
   skupina starší žiaci 12 – 14 rokov,
  - kategória dorast 14 – 18 rokov,
   skupina mladší dorast 14 – 16 rokov,
   skupina starší dorast 16 – 18 rokov.

7. Striedanie hráčov v súťažiach riadených SsFZ všetkých vekových kategórií musí byť vyko-
nané pomocou obojstranne viditeľných číselných tabúľ, ktoré je povinný pre obidve družstvá 
zabezpečiť usporiadajúci FK. Počet striedajúcich hráčov: 

 - v kategórii dospelých   traja hráči,
 - v kategórii dorastu  štyria hráči,
 - v kategórii starších žiakov  šiesti hráči,
 - v kategórii mladších žiakov bez obmedzenia.
8. Hráč môže nastúpiť v jednom dni len v jednom súťažnom stretnutí s výnimkou I. ligy MŽ (malý 

futbal).
9. Ak družstvo dospelých, dorastu a žiakov bude mať v reprezentácii Slovenska čo len jedného 

hráča, môže požiadať riadiaci orgán o preloženie MFS, ktorý by sa mal odohrať bez tohto 
hráča. Pri štarte dvoch a viac hráčov za výber SsFZ môže FK požiadať riadiaci orgán o prelo-
ženie MFS, ktorý by sa mal odohrať bez týchto hráčov. Hráč, ktorý je zo zdravotných dôvodov 
uznaný pri dostavení sa na zraz reprezentačného družstva lekárom reprezentácie za nespô-
sobilého pre výkon športovej činnosti, alebo je písomne ospravedlnený s uvedením diagnózy 
klubovým lekárom (avšak len v prípade, že je pripútaný na lôžko) nesmie v súlade s reglemen-
tom FIFA, kap. 10, čl. 40 štartovať v žiadnom stretnutí v období 5 dní odo dňa, ktorým sa 
začal reprezentačný zraz. Toto ustanovenie platí aj v prípade, že nespôsobilosť hráča bude 
spôsobená zranením, resp. chorobou v priebehu zrazu.

10. Automatická účasť zainteresovaných na šetrení námietky voči štartu hráča uvedenej v zápise 
na ŠTK resp. KM SsFZ podľa čl. 66 SP nie je potrebná. ŠTK resp. KM SsFZ na šetrenie 
predvoláva zainteresovaných cestou Spravodajcu SsFZ.

11. Platnosť všetkých žiackych preukazov, hráčov štartujúcich v súťažiach SsFZ, nar. od 
1. 1. 1996 do 31. 12. 1996 sa automaticky predlžuje (bez záznamu v ŽP) do 30. 6. 2011.

12. V čase pracovnej neschopnosti je hráč povinný predložiť FK doklad o PN a počas jej trvania 
má hráč pozastavenú pretekársku činnosť. Za porušenie tohto ustanovenia sa trestá hráč 
v zmysle DP.



Banská Bystrica

15Sezóna 2010/2011

1. V stanovenom termíne podať na sekretariát SsFZ riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku do súťaží 
riadených SsFZ v súlade s pokynmi k vyplneniu prihlášky. Prílohou prihlášky je aj „prehlásenie“ 
o rešpektovaní príslušnosti a rozhodnutí Rozhodcovského súdu SFZ a doklad o úhrade štartov-
ného vkladu vo výške: FK III. ligy – 500 €,

   IV. líg – 370 €,
   V. líg – 230 €.

 V kategórii mládeže sa štartovný vklad nepožaduje.
2. Mať v súťažiach SFZ, SsFZ, alebo ObFZ pre príslušný súťažný ročník, zaradené mládežnícke 

družstvá nasledovne:
 - FK III. ligy – 2 mládežnícke družstvá,
 - FK IV. ligy – 2 mládežnícke družstvá, 
 - FK V. ligy – jedno mládežnícke družstvo; 
 - bez výnimky vo všetkých súťažiach, keď za mládežnícke družstvo sa považuje aj družstvo             

prípravky, zaradené v pravidelnej súťaži príslušného ObFZ (platí len pre FK IV. a V. ligy).
3. Všetky FK hrajúce v súťažiach SsFZ dospelých majú povinnosť mať dvoch aktívnych rozhod-

cov. V prípade, že túto povinnosť nesplnia, v jarnej časti ročníka 2010/2011 uhradia finančný 
poplatok: III. liga – 200 €  za jedného rozhodcu,

   IV. liga – 130 €  za jedného rozhodcu,
   V. liga – 100 €  za jedného rozhodcu.
 Na základe rozhodnutia Rady SsFZ takto uhradené finančné prostriedky prevedie SsFZ na 

príslušné ObFZ podľa kľúča: 40 % – ObFZ, ktorých FK neplnia podmienku o počte R,
  60 % – ObFZ, ktoré dodali pre príslušný súťažný ročník nových  

               R na nominačnú listinu R SsFZ – podľa počtu R. 
 Všetky takto zaslané finančné prostriedky budú slúžiť na zabezpečenie školení nových rozhodcov.

1. Družstvá dospelých, dorastu a žiakov, ktoré majú viac ako jedno družstvo v príslušnej vekovej 
kategórii, predložia riadiacemu orgánu súpisku „A“ družstva a zoznam ostatných hráčov. Na 
súpiske „A“ družstva bude uvedených 13 hráčov vrátane brankára (čl. 37 SP).

2. Zoznamy predložia všetky FK, ktoré majú v príslušných kategóriách jedno družstvo. Na zozna-
me budú uvedení všetci hráči FK príslušnej vekovej kategórie.

3. Hráči, ktorí sú uvedení na súpiske, môžu hrať v MFS za to družstvo, na ktorého súpiske sú 
uvedení. Za „B“ družstvo môžu štartovať v MFS maximálne traja hráči uvedení na súpiske „A“ 
družstva pod poradovými číslami 1 – 13, ktorí v príslušnej časti súťažného ročníka (jeseň ale-
bo jar) neštartovali vo viac ako v desiatich MFS. Za štart v MFS sa považuje akýkoľvek jeho 
časový úsek. Do uvedeného počtu sa nezaratávajú štarty v stretnutiach Slovenského pohára. 
Porušenie tohto ustanovenia bude považované za neoprávnený štart a postihované hracími 
a disciplinárnymi dôsledkami.

 Hráči uvedení na súpiske „A“ družstva pod poradovými číslami 14 a vyššie môžu za „B“ družstvo 
štartovať bez obmedzenia.

4. Všetky „ B“ družstvá musia povinne nosiť na stretnutia súpisku „A“ družstiev.
5. Súpisky a zoznamy sa predkladajú na SsFZ dvojmo a musia obsahovať údaje uvedené v čl. 39 SP.
6. Súpisky a zoznamy predkladajú všetky družstvá hrajúce v súťažiach SsFZ na riadiace komisie 

v stanovenom termíne. Platnosť zoznamu je pre celý súťažný ročník. Súpisky sa vyhotovujú 
zvlášť pre jesennú i jarnú časť súťaže. Nepredloženie súpisiek a zoznamov v stanovenom termí-
ne bude postihované disciplinárnymi dôsledkami. 

VII. Súpisky – zoznamy

VI. Podmienky pre štart v súťažiach SsFZ
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1. Na súpisku a zoznam uvedie FK meno, priezvisko a platnú kvalifikáciu trénera, s ktorým bola 
uzavretá platná zmluva resp. dohoda. FK si vyžiada predloženie platného trénerského a licenč-
ného preukazu pred uzavretím zmluvy resp. dohody. Vyžaduje sa kvalifikácia I. a II. triedy a li-
cencia EURO PRO, EURO A, resp. A a B pre družstvá III. ligy dospelých, III. ligy SD a kvalifi-
kácia III. triedy a licencia EURO B, resp. C pre ostatné družstvá riadené SsFZ. Pri predkladaní 
súpisiek a zoznamov kontrolu platnosti trénerských a licenčných preukazov vykonáva poverený 
zástupca TMK SsFZ. 

2. Všetci tréneri družstiev, štartujúcich v súťažiach SsFZ (dospelých, dorastu aj žiakov), sú po-
vinní pred zahájením MFS predložiť hlavnému rozhodcovi stretnutia, spoločne s RP, resp. ŽP 
hráčov, aj svoju platnú trénerskú licenciu. Nesplnenie tohto nariadenia nemá za následok špor-
tovo-technické dôsledky. Uvedenú skutočnosť uvedie rozhodca do zápisu o stretnutí a toto je 
podnetom na riešenie príslušnej riadiacej komisie. 

3. TMK SsFZ a SFZ vyškolili v posledných rokoch dostatočný počet trénerov, vytvorili sa podmien-
ky pre obnovenie platnej dokumentácie a preto výnimky je možné udeľovať len osobám, ktoré 
navštevujú školenie trénerov príslušnej požadovanej kvalifikačnej triedy.

4. Na lavičke náhradníkov môže tréner viesť družstvo počas MFS len s platnou trénerskou licenciou 
(bod VIII/2) a musí mať označenie „tréner družstva“ s fotografiou, podľa vzoru SsFZ. Nesplnenie 
tohto nariadenia nemá za následok športovo-technické dôsledky. Uvedenú skutočnosť uvedie 
rozhodca do zápisu o stretnutí a toto je podnetom na riešenie príslušnej riadiacej komisie.

5. Výmenu trénerov uvedených na súpiske a zozname počas súťažného ročníka je možné vy-
konať len pri dodržaní požiadaviek uvedených v bode 1 (splnení požadovanej kvalifikácie) po 
predchádzajúcom súhlase TMK SsFZ. V prípade nesplnenia uvedenej požiadavky budú FK 
postihované disciplinárnymi dôsledkami.

6. Na základe pozvania resp. Spravodajcu SsFZ sú FK povinné zabezpečiť účasť trénerov a hrá-
čov na podujatiach organizovaných SsFZ, ako aj plniť požadované úlohy riadiaceho orgánu 
v súvislosti s organizačno-metodickými požiadavkami a reprezentáciou SsFZ a SFZ.

7. Na základe nominácie hráča do výberu SsFZ všetkých vekových kategórií, sú FK povinné za-
bezpečiť ich účasť. V prípade neúčasti sa akceptuje len objektívne ospravedlnenie, ktoré po 
predchádzajúcom telefonickom oznámení zodpovednému trénerovi výberu (pre možnosť za-
bezpečenia náhradníka) bude doložené písomným ospravedlnením doručeným na SsFZ do 
troch dní po ukončení príslušnej akcie. 

8. Všetky priestupky FK a trénerov FK v oblasti trénerskej činnosti podliehajú disciplinárnemu 
riešeniu.

IX. Postup – zostup

Postupy a zostupy v súťažiach SsFZ sa riadia podľa SP čl. 25 (okrem úpravy pre kategóriu žiakov).
1. Postupy a zostupy v súťažiach dospelých
 Víťaz III. ligy priamo postupuje do II. ligy skupina VÝCHOD.
 Družstvo umiestnené ako druhé v tabuľke bude štartovať v súťaži o Slovenský pohár 2010/2011, 

okrem „B“ družstiev. V prípade rovnosti bodov, sa rozhodne o postupujúcom do SP podľa SP, 
čl. 25. Z III. ligy zostúpi taký počet družstiev, aby bol dodržaný počet 16 družstiev. Víťazi IV. ligy 
SEVER a JUH postupujú priamo do III. ligy. Zo IV. ligy zostúpi toľko mužstiev, aby bol dodržaný 
počet 14 mužstiev v obidvoch skupinách. Víťazi V. ligy postúpia priamo do IV. ligy. Z V. líg zostúpi 
taký počet mužstiev, aby bol dodržaný počet 14 mužstiev v skupinách A, B, C, D.

VIII. Tréneri
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2. Postupy v dorasteneckých súťažiach
a) Víťaz III. ligy staršieho dorastu postupuje do II. ligy st. a ml. dorastu skupina VÝCHOD.
b) Víťazi IV. ligy dorastu zo skupín SEVER a JUH postupujú do III. ligy st. a ml. dorastu za pred-

pokladu, že vytvoria dvojičku st. a ml. dorastu vlastného FK.
c) Víťazi V. ligy dorastu postupujú do IV. ligy dorastu
 - zo skupín A, B do skupiny SEVER,
 - zo skupín C, D do skupiny JUH.
d) Víťazi súťaží ObFZ postupujú do V. ligy dorastu:

 - do skupiny „A“ z ObFZ CA, ZA,
 - do skupiny „B“ z ObFZ DK, LM, MT,
 - do skupiny „C“ z ObFZ BB, ZH, ZV,
 - do skupiny „D“ z ObFZ LC, RS, VK.
3. Zostupy v dorasteneckých súťažiach
a) z II. ligy st. a ml. dorastu sk. VÝCHOD, v prípade zostupu družstva z regiónu SsFZ, bude toto 

zaradené do III. ligy st. a ml. dorastu.
b) z III. ligy st. a ml. dorastu zostúpi do príslušnej skupiny IV. ligy dorastu družstvo, ktoré sa umiest-

ni na poslednom mieste a taký počet najnižšie umiestnených družstiev, aby zostupujúci z II. 
ligy st. a ml. dorastu a postupujúci zo IV. ligy dorastu mali zabezpečenú účasť v súťaži a bol 
dodržaný maximálny počet 16 účastníkov. Družstvo ml. dorastu príslušného zostupujúceho FK 
nebude zaradené do žiadnej dorasteneckej súťaže riadenej SsFZ.

c) zo IV. ligy dorastu zostúpia do V. ligy dorastu družstvá, ktoré sa umiestnia na poslednom mies-
te a taký počet najnižšie umiestnených družstiev, aby zostupujúci z III. ligy st. dorastu, ako aj 
postupujúci z V. líg dorastu mali zabezpečenú účasť v súťaži a bol dodržaný maximálny počet 
14 účastníkov.

d) z V. ligy dorastu zostúpia do súťaží príslušného ObFZ družstvá, ktoré sa umiestnia na posled-
nom mieste a taký počet najnižšie umiestnených družstiev, aby zostupujúci zo IV. ligy dorastu, 
ako aj postupujúci z ObFZ mali zabezpečenú účasť v súťaži a bol dodržaný maximálny počet 
14 účastníkov.

4. Postupy v žiackych súťažiach
a) víťazi skupín II. ligy st. a ml. žiakov postupujú do I. ligy starších žiakov sk. STRED,
b) víťazi skupín III. ligy st. a ml. žiakov postupujú do príslušnej skupiny II. ligy st. a ml. žiakov,
c) víťazi ObFZ v kategórii žiakov postupujú do príslušnej skupiny III. ligy st. a ml. žiakov, za pred-

pokladu že vytvoria dvojičku st. a ml. žiakov z vlastného FK.
5. Zostupy v žiackych súťažiach
a) z I. ligy starších žiakov sk. STRED bude toto zaradené do príslušnej II. ligy st. a ml. žiakov,
b) z II. ligy st. a ml. žiakov zostupuje do príslušnej skupiny III. ligy st. a ml. žiakov družstvo, ktoré sa 

umiestni na poslednom mieste a taký počet najnižšie umiestnených družstiev, aby zostupujúci 
z I. ligy starších žiakov a postupujúci z III. ligy st. a ml. žiakov mali zabezpečenú účasť v súťaži 
a bol dodržaný maximálny počet 14 účastníkov,

c) z III. ligy st. a ml. žiakov zostupujú do súťaží príslušného ObFZ družstvá, ktoré sa umiestnia na 
poslednom mieste a taký počet najnižšie umiestnených družstiev, aby zostupujúci z II. ligy st. a ml. 
žiakov, ako aj postupujúci zo súťaží žiakov príslušného ObFZ mali zabezpečenú účasť v súťaži.

Všeobecne:
-  VV SsFZ si vyhradzuje právo zaradiť do súťaže aj vypadávajúce družstvo v prípade, že po za-

radení družstiev do príslušnej súťaže nebudú naplnené počty účastníkov podľa organizačnej 
štruktúry. Rovnako si VV SsFZ vyhradzuje právo zaradiť do najnižšej dvojičkovej súťaže aj iných 
účastníkov ako víťazov nadväzujúcich súťaží v prípade, že nebudú naplnené počty účastníkov 
podľa organizačnej štruktúry. 
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-  v prípade, že v súťažiach žiakov bude z viacerých súťaží postupovať, alebo zostupovať nepár-
ny počet družstiev, na určenie postupujúceho, alebo zostupujúceho sa kvalifikačné (barážové) 
stretnutia nahradia počtovým úkonom na určenie družstva s lepším súťažným ziskom. Pre urče-
nie sú rozhodujúce ukazovatele:

 a) vyšší priemerný počet bodov na jedno stretnutie, 
 b) vyšší priemerný gólový rozdiel na jedno stretnutie,
 c) vyšší gólový pomer v priemere na jedno stretnutie, 
 d) vyšší priemerný počet víťazstiev na ihrisku súpera v priemere na jedno stretnutie,
 e) vyšší priemerný počet remíz na ihrisku súpera v priemere na jedno stretnutie.
 Ak uvedené ukazovatele nerozhodnú, odohrá sa barážové stretnutie. 
6. Zásady 
a) vo všetkých prípadoch (bez výnimky), keď bude potrebné doplniť príslušnú súťaž väčším poč-

tom družstiev ako sú zostupujúce družstvá z vyššej súťaže a postupujúci z nižších súťaží, bude 
ŠTK postupovať v zmysle čl. 23, bod 4 SP. Platí však zásada, že víťazné družstvo príslušnej 
skupiny má právo postúpiť a posledné družstvo musí zostúpiť.

b) družstvo, ktoré bude vylúčené zo súťaže, pred jej začiatkom svoju účasť odvolá, v jej priebehu 
z nej vystúpi ,alebo sa dopustí závažného disciplinárneho previnenia, bude zaradené do súťaže 
podľa čl. 108 bod 3, alebo čl. 109 SP,

c) trojnásobné úmyselné nedostavenie sa ktoréhokoľvek z dvojičkového družstva (mladšieho ale-
bo staršieho) na stretnutie sa bude riešiť v zmysle čl. 108 SP tak, že zo súťaže bude vylúčené 
celé dvojičkové družstvo.

d) účastníci dorasteneckých súťaží (nedvojičkových) v zásade hrávajú svoje MFS ako predzápa-
sy dospelých,

e) účastníci dorasteneckých dvojičkových súťaží hrávajú v zásade svoje MFS opačne ako ich druž-
stvo dospelých,

f) účastníci dvojičkových súťaží musia v súťažiach štartovať s dvojičkou rovnakého FK,
g) v dvojičkových súťažiach sa umiestnenie jednotlivých družstiev bude uvádzať v priebežných 

tabuľkách (okrem súťaží mladších žiakov). Pri postupe alebo zostupe celej dvojičky budú brané 
do úvahy iba výsledky dosiahnuté starším družstvom.

Hrá sa systémom každý s každým dvojkolovo jeseň – jar podľa vyžrebovania, ktoré je súčasťou 
tohto rozpisu. Vo výnimočných prípadoch, obzvlášť v súťažiach mládeže je možné v záujme športo-
vej a ekonomickej výhodnosti, usporiadať jednotlivé súťaže ako viackolové, prípadne turnajové.

1. Základom pre hodnotenie výsledkov je zápis o stretnutí rozhodcu a správa DZ. V prípade nedosta-
venia sa delegovaného rozhodcu družstvá postupujú podľa čl. 73 SP. Usporiadajúci FK je v tomto 
prípade povinný zabezpečiť zaslanie riadne vyplneného zápisu o stretnutí do 48 hod. na SsFZ.

2. Za víťazstvo sa udeľujú 3 body, za remízu 1 bod vo všetkých vekových kategóriách, okrem 
kategórie mladších žiakov.

X. Systém súťaží

XI. Hodnotenie výsledkov
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A. Pred odchodom na stretnutie pravidlo V.
 Rozhodca je povinný telefonicky sa spojiť najmenej 5 hodín pred začiatkom stretnutia s obidvo-

ma asistentmi rozhodcu. Dohodnú sa na spôsobe dopravy na stretnutie a to aj v prípade, že na 
stretnutie necestujú spolu.

 S asistentmi rozhodcu sa dohodnú na výstroji rozhodcu a asistentov na stretnutie a to že roz-
hodca môže mať dres inej farby ako asistenti. Asistenti musia mať dres rovnakej farby a rovna-
kého výrobcu (Atak, alebo Adidas). Rozhodca a Asistenti ktorí nebudú plniť toto rozhodnutie 
budú rozhodovať len V. ligu.

B. Iné
1. Rozhodcov a DZ deleguje komisia rozhodcov SsFZ, prostredníctvom delegačných listov a ich 

doplnkov uverejnených na oficiálnej internetovej stránke SsFZ: www.ssfz.sk.
2. Rozhodcovia v stretnutiach III. ligy, IV. ligy a V. ligy dospelých sú povinní sa dostaviť na MFS 60 

min. pred jeho začiatkom a absolvovať povinnú rozcvičku za prítomnosti DZ. Usporiadajúci FK 
je povinný rozhodcom rozcvičku umožniť. 

3. R a AR sú povinní:
 a) pred stretnutím skontrolovať platnosť RP a zhodu RP so zápisom o stretnutí, pričom zodpo-

vednosť za kontrolu Zápisu o stretnutí nesie AR 1 za domáci oddiel, AR 2 za hosťujúci oddiel 
a spoluzodpovednosť rozhodcu za správnosť kontroly zostáva podľa pravidiel futbalu,

 b) pred začiatkom stretnutia, pri nástupe skontrolovať čísla dresov všetkých hráčov uvedených 
v zápise o stretnutí nastupujúcich v základnej zostave, ako aj zhodu čísla s menom a priezvis-
kom uvedeným v zápise o stretnutí.

4. Rozhodcovia III. ligy, IV. ligy a V. ligy sú povinní na stretnutie nosiť:
 a) Minimálne 2 sady oblečenia – košeľa, trenírky (nohavice) v rôznych odtieňoch, ostatné po-

treby podľa Pravidiel futbalu a SP.
 b) Rozhodca môže byť v inom oblečení ako asistenti rozhodcu. V každom prípade asistenti 

rozhodcu musia mať rovnaké oblečenie. 
 c) Rozhodca môže mať odtieň aj inej farby, ako čierna a bielo-čierna. Napr. modrá, zlatistá, 

zelená, červená a pod.
 d) Rozhodcovia, ktorí nebudú mať uvedené oblečenie, budú rozhodovať len V ligu.
5. KR a KDZ SsFZ dávajú možnosť FK sa vzájomne dohodnúť na rozhodcoch a DZ jednotlivých 

stretnutí. Uvedená dohoda v písomnej forme musí obsahovať podpis dvoch funkcionárov kaž-
dého FK, pečiatku a táto dohoda musí byť doručená na KR resp. KDZ SsFZ najmenej jeden 
mesiac pred uvedeným stretnutím.

6. Rozhodca a DZ nemôže vykonávať funkciu predsedu, tajomníka a managera FK v tej súťaži, 
kde pôsobí ako rozhodca alebo delegát zväzu (platí pre súťaže dospelých). Zároveň R a DZ 
z nominačnej listiny SsFZ nemôže byť aktívnym hráčom v súťažiach SsFZ.

7. DZ, po skončení stretnutia dospelých na ktoré bol delegovaný, ohlási SMS správou na tel. číslo 
0905 151 511, alebo 0917 234 514 (najneskôr však do 30 minút po skončení MFS, ak mu 
v tom okolnosti nezabránia) výsledok stretnutia v tvare domáci – hostia a výsledok stretnutia. Na 
požiadanie zástupcov médií informujú DZ o základných faktoch zo stretnutia (výsledok, polčas, 
strelci gólov, osobné tresty).

 DZ je po skončení MFS povinný vypísať správu o stretnutí, kde je povinnosť pre DZ III. ligy vypí-
sať túto na PC a v prípade správy o R z projektu TALENT, zaslať správu e-mailom aj príslušnému 
Mentorovi rozhodcu do 48 hod. Nedodržiavanie tohto nariadenia bude riešené potrestaním 
takéhoto DZ zo strany KR v zmysle interných predpisov KR SsFZ.

XII. Rozhodcovia a delegáti zväzu
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8. V súlade so „Zásadami pre činnosť DZ“, resp. „Smernice č. 2 pre hodnotenie rozhodcov ....“, 
sa po skončení súťažného ročníka nominačné listiny DZ a rozhodcov rozpúšťajú a na nasle-
dovný súťažný ročník tvoria nové. Návrh nových nominačných listín predkladá KDZ a KR SsFZ 
a schvaľuje VV SsFZ na jeden súťažný ročník.

9. Všetci rozhodcovia a DZ musia sa okrem Pravidiel futbalu a SP riadiť „Záväznými pokynmi pre rozhod-
cov, delegátov zväzu a členov FK v rámci SsFZ Banská Bystrica“ ktoré sú súčasťou tohto rozpisu.

1. Pre FK III. ligy platí „Licenčný systém v podmienkach SFZ pre III. ligy“, ktorý je súčasťou pri-
hlášky do III. ligy dospelých.

2. Pre ostatné FK:
 Hracia plocha

a) MFS všetkých kategórii sa hrajú zásadne na trávnatých plochách. Stretnutia sa môžu hrať aj 
na pomocných trávnatých plochách, ktoré sú schválené ŠTK SsFZ s podmienkou celoroč-
ného užívania. Užívanie škvarových plôch povoľuje ŠTK SsFZ.

b) Všetci noví účastníci SsFZ sú povinní do 5. 7. príslušného roka vyžiadať si od ŠTK SsFZ 
dotazník o pasportizácii ihrísk, tento vyplniť a aj s nákresom doručiť obratom na SsFZ.

c) V ostatných častiach platí čl. 53 a 55 SP.
d) Ak FK vlastní v areáli štadióna dve rovnocenné plochy s trávnatým povrchom a sú schválené 

ŠTK SsFZ, môže FK podľa vlastného rozhodnutia celé súťažné obdobie odohrať na ho-
ciktorej z týchto plôch. Usporiadajúci FK, ktorý má pomocnú hraciu plochu (mimo areálu), 
je povinný najneskôr 24 hod. pred MFS oznámiť súperovi, rozhodcom a DZ zmenu ihriska, 
prípadne presne určiť miesto, kde sa má súper dostaviť.

 Minimálna vybavenosť ihrísk
a) Vonkajšia súvislá ohrada s vnútorným pevným zábradlím.
b) Rozmery ihriska v súlade s Pravidlami futbalu, zároveň sa odporúča používať kĺbové rohové 

zástavky.
c) Samostatná miestnosť pre rozhodcov a DZ s minimálnym vybavením stôl, 4 stoličky, umýva-

dlo, uteráky.
d) Šatňa pre hostí, umyváreň, WC v areáli ihriska a dve kryté lavičky pre náhradníkov, obe pre 

8 osôb. V prípade, že o to požiada hosťujúce družstvo, je usporiadajúci FK povinný zabezpe-
čiť zvýšenie počtu miest na sedenie na 13 (prenosné lavičky, stoličky).

e) Zdravotnícke vybavenie – kompletne vybavená lekárnička (viď príloha tohoto rozpisu), nosi-
dlá, pravidelné vykonávanie dezinfekcie miestnosti a soc. zariadenia.

f) Usporiadatelia musia byť označení viditeľne od čísla 1 a menný zoznam týchto usporiadateľov 
je povinný usporiadajúci FK predložiť pred stretnutím rozhodcovi na predpísanom tlačive. 

 Predpísaný počet usporiadateľov: III. liga  10,
     IV. liga    8,
     V. liga    6,
     mládež    2.
3. Riešenie žiadosti usporiadajúceho FK o odloženie futbalového stretnutia v prípade ne-

priaznivého počasia, ktoré by mohlo spôsobiť závažné škody na hracej ploche.
 Rozhodca je povinný:

a) pred stretnutím na zadnej strane zápisu uviesť krátky záznam o žiadosti usporiadajúceho FK 
o odloženie stretnutia v dôsledku nepriaznivého počasia, ktorý podpíše HU stretnutia,

b) k žiadosti sa vyjadrí vedúci družstva hostí – súhlas resp. nesúhlas so žiadosťou usporiada-
júceho FK,

XIII. Ihriská
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c) s konečnou platnosťou o odohratí resp. neodohratí stretnutia rozhodne rozhodca, pričom pri 
svojom konečnom rozhodnutí o spôsobilosti resp. nespôsobilosti hracej plochy musí prihliadať 
na to, aby nepoškodil šport, resp. hodnoty, ktoré by mohli byť zničené odohratím stretnutia.

FK zaradené do súťaže sú povinné:
a)  Mať všetkých hráčov štartujúcich v súťažiach SsFZ registrovaných podľa Registračného poriad-

ku SFZ,
b) Riadiť sa všetkými ustanoveniami SP, tohto rozpisu súťaže, ako aj ostatnými smernicami a po-

kynmi SsFZ a SFZ.
c)  Vykonať všetky opatrenia k odohratiu MFS a usilovať sa o hladký priebeh súťaže v duchu fair-play, 

v prípade odhlásenia družstva z rozohratej súťaže uhradiť súperom a SsFZ vzniknuté náklady. 
V prípade, že družstvo FK v závere súťaže vzdá, resp. nenastúpi na stretnutie, čím môže ovplyvniť 
regulárnosť príslušnej súťaže, vystavuje sa disciplinárnym dôsledkom, až po zastavenie činnosti 
družstvu.

d) SsFZ preverí pred začiatkom súťaže, podľa stanovených podmienok, oprávnenosť FK k účasti. 
Riadiaci orgán určí presný termín splnenia podmienok, ktoré nie je možné splniť z objektívnych 
dôvodov pred začiatkom súťaže a spôsob kontroly.

e) Usporiadajúci FK vyhradí pre DZ dve samostatné miesta na tribúne s dobrým výhľadom na 
hraciu plochu. Tieto miesta je potrebné viditeľne označiť a oddeliť od divákov a funkcionárov. 
V prípade, že ihrisko nemá tribúnu, usporiadajúci FK zabezpečí pre DZ takú možnosť sledova-
nia stretnutia, aby mohol svoju činnosť vykonávať bez rušivých vplyvov divákov a bol dostatočne 
chránený pred nepriaznivým počasím. Miesto pre DZ by malo byť v blízkosti umiestnenia kame-
ry pre snímanie videozáznamu stretnutia.

f) V prípade, že DZ z vlastného rozhodnutia si chce pozrieť videozáznam spornej, zložitej, alebo 
pre vývoj stretnutia dôležitej situácie, požiada o to HU. HU zabezpečí, ak má na to príslušný 
FK vytvorené podmienky, že DZ bude môcť posúdiť videozáznam bez prítomnosti iných osôb, 
pred vyhodnotením výkonu rozhodcov a priebehu stretnutia. DZ je povinný vymedziť časový 
úsek videozáznamu o vzhliadnutie ktorého má záujem. DZ sledovanie videozáznamu v takomto 
prípade uvedie vo svojej správe.

g) Na MFS vo všetkých vekových kategóriách musí byť prítomná zdravotná služba (lekár – zdravotník).
h) Usporiadajúci FK je povinný mať k dispozícii pred začiatkom MFS 4 lopty, ktoré odsúhlasí 

rozhodca. V súťažiach dospelých a dorastu musia byť všetky 4 lopty tej istej značky a typu (od 
rovnakého výrobcu).

i) Usporiadajúci klub je povinný 20 min. pred MFS predložiť rozhodcovi zápis o stretnutí, ako aj 5 
kópií. (1x originál pre R, 1x súper,1x domáce družstvo, 2x asistenti – pre kontrolu hráčov pred 
stretnutím a striedanie, 1x delegát zväzu).

j) Usporiadajúci FK je povinný 20 min. pred MFS predložiť rozhodcom tlačivo usporiadateľská 
služba s vyplnenými údajmi na tlačive a s podpisom HU.

k) Usporiadajúci FK je povinný vymedziť (označiť) miesta v areáli štadióna na odparkovanie moto-
rových vozidiel delegovaných rozhodcov, DZ, resp. funkcionárov SsFZ a zabezpečiť ich ochra-
nu. Prevzatie MV pred stretnutím, ako i odovzdanie MV po stretnutí, potvrdí HU, resp. R a DZ 
svojim podpisom na tlačive usporiadateľská služba. Za prípadné poškodenie týchto motoro-
vých vozidiel zodpovedá usporiadajúci FK v zmysle čl. 44, bod. 1, písm. l) SP.

l) Vedúci družstiev sú povinní 20 minút pred začiatkom stretnutia predložiť rozhodcom vyplnený 
„Zápis o stretnutí“ vrátane registračných preukazov hráčov uvedených v zápise (hráčov a náhrad-
níkov). Kapitáni družstiev do kabíny rozhodcov nechodia a zápis podpíšu vo svojej kabíne, prídu 

XIV. Všeobecné povinnosti
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do kabíny rozhodcov len v prípade žiadosti o konfrontáciu. Zápis musí byť podpísaný kapitánmi 
a vedúcimi družstiev. Ak kapitáni majú záujem najskôr vykonať konfrontáciu hráčov súperovho 
družstva, tak konfrontáciu vykonajú pred podpisom zápisu. Svojim podpisom v zápise o stretnutí 
súhlasia s tým, že konfrontáciu nežiadajú.

 Vedúci družstiev spolu so zápisom predložia rozhodcom na kontrolu farebnú rozlíšenosť dresov 
svojich družstiev. Rozhodca s konečnou platnosťou rozhodne o farebnom rozlíšení dresov, trení-
rok ako aj štulpní.

 V prípade, ak sa dresy súperiacich družstiev vzájomne nelíšia farbou, usporiadajúce družstvo (ak 
riadiaci zväz nerozhodne inak) je povinné na pokyn rozhodcu dresy zmeniť.

m) V prípade, že rozhodca stretnutia bude nastavovať premárnený hrací čas prvého alebo druhého 
polčasu, oboznámi o tom HU stretnutia, resp. povereného člena usporiadateľskej služby pria-
mo, alebo prostredníctvom AR1.

 O premárnenom hracom čase príslušného polčasu rozhoduje jedine rozhodca. Nie je dôležitý 
počet striedaní a ošetrovaní v príslušnom polčase, nakoľko niektoré nie sú premárneným časom, 
ale sa vykonajú súbežne v hre. Dôležité je ale dodržanie signalizovaného nadstaveného času.

 Za dodržanie signalizovaného nadstavenia premárneného času zodpovedá R. V prípade nedo-
držania signalizovaného nastaveného času toto popíše DZ vo svojej správe. 

n) Okrem verejných dopravných prostriedkov železničnej a autobusovej dopravy, ktoré majú pra-
videlný cestovný poriadok, sa uznáva ako dopravný prostriedok aj vlastný dopravný prostriedok 
FK, alebo autobus objednaný u iného oprávneného prepravcu. Pri neskorom príchode, resp. 
nedostavení sa na stretnutie pre poruchu dopravného prostriedku platí čl. 69 SP.

o) Vo všetkých súťažiach SsFZ je usporiadajúci FK povinný umožniť zdarma vstup do areálu štadió-
na 23-člennej výprave hosťujúceho FK. V prípade, že stretnutiu predchádza predzápas, je uspo-
riadajúci FK povinný vpustiť zdarma i výpravu mládežníckeho družstva hostí v počte 23 osôb.

p) Za osoby, ktoré sú na lavičke náhradníkov (počet členov družstva, počet náhradníkov ako aj 
presná identifikácia osôb na lavičke) spolu zodpovedá okrem rozhodcu, asistenta1 aj vedúci prí-
slušného družstva.

a) Vo všetkých stretnutiach riadených SsFZ v kategórii dospelých je usporiadajúci FK povinný 
zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebie-
hajúceho času.

b) Záznam musí byť vyhotovený z optimálneho miesta videokamerou upevnenou na statíve, pričom 
nahrávanie musí byť zabezpečené tak, aby nemohlo prísť k jeho prerušeniu výpadkom elektrického 
prúdu, to znamená, že kamera musí byť zabezpečená náhradným elektrickým zdrojom (batériou).

c) Videotechnik vyhotovuje videozáznam od momentu nástupu rozhodcov od stredovej zástavky na 
hraciu plochu pred zahájením stretnutia a druhého polčasu. Po ukončení prvého polčasu a stret-
nutia videotechnik sníma odchod rozhodcov z hracej plochy a následne aj mimo hracej plochy 
až do priestorov, ktoré sú z miesta vyhotovenia videozáznamu videokamerou dosiahnuteľné.

d) V prípade, ak má videotechnik usporiadajúceho družstva v stretnutí III. – V. ligy dospelých 
akékoľvek problémy pri zhotovovaní videozáznamu zo stretnutia, ktoré môžu zapríčiniť nesplne-
nie podmienok stanovených Rozpisom súťaží vo futbale 2010/2011, oznámi túto skutočnosť 
ihneď HU stretnutia. HU o tom v polčase resp. po ukončení stretnutia upovedomí DZ, ktorý túto 
skutočnosť uvedie v správe. Dodatočné ospravedlnenie kvality videozáznamu, bez splnenia 
uvedenej povinnosti v stretnutí, príslušná komisia nebude akceptovať.

XV. Vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia
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e) Pretože videozáznam si k svojej činnosti majú právo vyžiadať odborné komisie ( KR, KDZ, 
DK a pod.) ako aj ďalšie orgány SsFZ, FK sú povinné videozáznam archivovať najmenej 
dva mesiace od odohratia stretnutia. Upozorňujeme funkcionárov FK III. – V. ligy dospelých 
na bezpečné uloženie a archivovanie videozáznamov zo stretnutí. V prípade odcudzenia vide-
ozáznamu zo stretnutia sa usporiadajúci FK vystavuje možnosti disciplinárneho riešenia. Po 
vyžiadaní videozáznamu odbornou komisiou, resp. ďalšími orgánmi SsFZ sú FK povinné do 
určeného termínu videozáznam doručiť na SsFZ.

f) Pri porušení vyššie uvedených ustanovení, môžu odborné komisie resp. ďalšie orgány SsFZ 
navrhnúť DK SsFZ peňažnú pokutu pre zodpovedný FK až do výšky 330 €.

g) Právo vyhotoviť videozáznam má aj hosťujúci FK vo všetkých súťažiach SsFZ. V takom prípade 
je usporiadajúci FK povinný vytvoriť potrebné podmienky (vhodné miesto, prívod elektrické-
ho prúdu a pod.) pre osoby vyhotovujúce videozáznam. Zároveň je povinný zabezpečiť ich 
bezpečnosť. Porušenie uvedeného ustanovenia usporiadajúcim FK bude riešené DK SsFZ. 
O vyhotovenie videozáznamu môže požiadať aj iný subjekt. Usporiadajúci FK môže dať k vyho-
toveniu videozáznamu súhlas.

a) Kapitán družstva po skončení stretnutia môže uplatniť svoje právo vyplývajúce zo znenia pravi-
dla V., časť C, bod 29, písm. c) Pravidiel futbalu a požiada rozhodcu o uvedenie námietky do 
zápisu o stretnutí. Kapitán družstva však nemá právo žiadať o uvedenie námietky týkajúcej sa 
výkonu rozhodcu, pričom toto ustanovenie sa týka jeho rozhodnutí súvisiacich s uplatňovaním 
pravidiel futbalu v hre (uznanie, resp. neuznanie gólu, nariadenie pokutového kopu, udelenie 
osobného trestu, hráč mimo hry, nariadenie kopu a pod.). Takýto záznam v zápise o stretnutí 
nie je možné kvalifikovať ako sťažnosť v zmysle písmena c).

b) FK môže po každom stretnutí dospelých najneskôr do 48 hod. po stretnutí zaslať na SsFZ 
vyhodnotenie stretnutia na predpísanom tlačive. Uvedené tlačivo na základe svojej predtlače 
spĺňa podmienky aj na prípadné sťažnosti FK na priebeh stretnutí, výkony rozhodcov a pod.. 
Nesplnenie ustanovenia o zasielaní vyhodnotení bude KR SsFZ riešiť návrhom peňažnej pokuty 
pre zodpovedný FK na DK SsFZ.

c) Mládežnícke družstvá FK podávajú prípadné sťažnosti na priebeh stretnutí, výkony rozhod-
cov a pod. najneskôr 48 hod. po stretnutí, pričom sťažnosť musí obsahovať:
-  názov a adresu FK, ktorý podáva sťažnosť, 
-  označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti,
-  popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R, AR a ďalších udalostí), voči ktorým podáva FK 

sťažnosť s vyznačením času (minutáže),
- pečiatku a podpisy dvoch funkcionárov FK s uvedením ich mien, priezvísk a funkcie v FK,
- podací lístok doporučeného listu, ktorým bola sťažnosť odoslaná súperovi.

VV SsFZ za účelom objektívneho posúdenia poznatkov z priebehov MFS, získaných z videozázna-
mov a prijatia prípadných následných opatrení, zriadil Komisiu pre riešenie sťažností FK na výkon 
rozhodcov v stretnutiach SsFZ, ako svoj poradný orgán. Komisia rozhoduje o sťažnostiach na 
výkony rozhodcov v súťažiach, kde je povinnosťou usporiadajúceho FK vyhotovovať videozáznam 
z MFS (III. – V. liga dospelých) a z ostatných stretnutí, kde bol videozáznam vyhotovený, v súlade 
so svojim štatútom.

XVI. Hodnotenie priebehu stretnutí

XVII. Štatút Komisie pre riešenie sťažností FK 
na výkon rozhodcov v stretnutiach SsFZ B. Bystrica
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1. Termín ustanovenia komisie: od jarnej časti ročníka 2000/2001
2. Zloženie komisie:

-  predseda komisie – osoba, ktorá ovláda Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok, Disciplinárny po-
riadok, okrem členov komisie rozhodcov, komisie delegátov zväzu, rozhodcov a DZ SsFZ,

-  1. člen komisie (podpredseda komisie) – člen úseku delegátov KR SsFZ,
 -  2. člen komisie – člen KR SsFZ,
-  3. člen komisie – osoba nominovaná trénerskou komisiou SsFZ,
 -  4. člen komisie – tajomník komisie (bez práva hlasovať). 

3. Podnet na zasadnutie komisie:
a) III. – V. liga dospelých – vyhodnotenie FK výkonu rozhodcu známkou 6 a nižšou resp. 

výkonu asistenta rozhodcu známkou slabý, zaslané v požadovanom termíne do 48 hod. po 
ukončení stretnutia, spĺňajúce kritéria hodnotenia výkonu rozhodcov (aj s popisom konkrét-
nych udalostí, rozhodnutí rozhodcu resp. asistenta rozhodcu, s vyznačením času – minutáže),

b) ostatné stretnutia – písomná sťažnosť FK na výkon rozhodcu resp. asistenta rozhodcu, zasla-
ná v zmysle kap. XVI. Rozpisu súťaží vo futbale 2010/2011 v požadovanom termíne do 48 hod. 
po ukončení stretnutia (vyhodnotenie resp. sťažnosť v ďalšej časti uvádzané ako podnet FK),

c) podnetom na zasadnutie komisie nie je námietka voči výkonu rozhodcu resp. asistenta roz-
hodcu uvedená v zápise o stretnutí.

4. Splnenie podmienok na riešenie podnetu FK:
a) doklad o úhrade, ktorou bol na SsFZ zaslaný poplatok za posúdenie podnetu FK vo výške 30 €,
b) v prípadoch nesplnenia podmienok uvedených v bodoch 3a, 3b a 4a má komisia právo pod-

net FK odmietnuť,
c) komisia odmietne podnet FK aj v prípade, keď hodnotenie výkonu rozhodcu resp. asistenta 

rozhodcu v stretnutí uvedené v správe DZ bude zhodné s podnetom FK (chyby uvedené vo 
vyhodnotení FK resp. sťažnosti FK rovnaké ako v časti G1 resp. hodnotenia AR v správe DZ),

d) podnet môže príslušný FK stiahnuť do začiatku rokovania komisie. 
5. Termíny zasadnutí komisie:
 - najneskôr do 19 dní po dni stretnutia, ku ktorému dal FK podnet (za predpokladu, že stretnu-

tie bolo odohrané v sobotu resp. nedeľu).
6. Uznášaniaschopnosť komisie:

a) komisia je uznášaniaschopná a prijíma rozhodnutia, keď sú prítomní minimálne 3 členovia 
komisie,

b) komisie má právo zúčastniť sa aj zástupca FK podávajúceho podnet FK, pričom zástupca FK 
sa o termíne zasadnutia komisie informuje u predsedu komisie.

7. Spôsob rozhodovania komisie:
a) komisia podnet FK vyhodnotí ako opodstatnený resp. čiastočne opodstatnený,
b) komisia podnet FK vyhodnotí ako neopodstatnený,
c) komisia podnet FK vyhodnotí ako nepreukázateľný z hľadiska snímania videokamerou, resp. 

pre nepredloženie videozáznamu od domáceho FK,
d) komisia podnet FK odmietne pre nesplnenie podmienok uvedených v bodoch 3a, 3b, 4a 

resp. pre dôvody uvedené v bodoch 4c a 4d,
e) o výsledku rozhodnutia prítomní členovia komisie hlasujú (pri nerozhodnom výsledku rozho-

duje hlas predsedu komisie).
8. Zápis zo zasadnutia komisie:

-  spracováva sekretár komisie,
-  obsahuje zdôvodnenie rozhodnutia, konkrétne chyby rozhodcu, asistenta rozhodcu resp. DZ,
-  obsahuje rozhodnutie o opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, neopodstatnenosti, nepre-

ukázateľnosti, odmietnutí podnetu FK – uvedené rozhodnutie je pre komisie SsFZ záväzné,
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-  obsahuje rozhodnutie o riešení rozhodcov prípadne DZ, KR resp. KDZ SsFZ (neuvádza sa 
akým spôsobom majú komisie riešiť rozhodcov resp. DZ),

-  obsahuje rozhodnutie o vrátení poplatku za posúdenie podnetu FK vo výške 30 € v prípade 
opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti podnetu FK resp. pre dô-
vody uvedené v bodoch 4c a 4d,

-  obsahuje rozhodnutie o prepadnutí poplatku za posúdenie podnetu FK vo výške 30 € v pro-
spech SsFZ v prípade neopodstatnenosti podnetu FK resp. v prípade odmietnutia podnetu 
FK pre dôvody uvedené v bodoch 3a a 3b,

-  zápis je odovzdaný KR resp. KDZ SsFZ na ich najbližšie zasadnutie,
-  zápis prípadne obsahuje podnety pre iné komisie SsFZ,
-  zápis je samostatne spracovaný pre každý podnet FK a podpisuje ho predseda komisie.

9. Zverejnenie rozhodnutí komisie v Spravodajcovi SsFZ:
 - v najbližšom Spravodajcovi SsFZ po zasadnutí komisie vo svojej správe.
10. Spolupráca s ostatnými orgánmi SsFZ:

a) sekretariát SsFZ:
- vyžiadanie videozáznamu od usporiadajúceho FK v prvom Spravodajcovi SsFZ po stretnutí 

na základe podnetu FK,
- zvolávanie zasadnutia komisie na základe podnetov FK a rozhodnutia predsedu komisie 

– podľa bodu 5,
- zvolávanie zástupcov FK na základe určeného termínu zasadnutia komisie,
- vrátenie videokaziet usporiadajúcim FK,
- vrátenie poplatku za posúdenie podnetu FK vo výške 30 € na základe rozhodnutia komisie 

uvedeného v zápise z jej zasadnutia,
- vytváranie podmienok pre prácu komisie.
b) Komisia rozhodcov resp. komisia delegátov zväzu SsFZ:
-  na prvom zasadnutí po obdržaní rozhodnutia komisie v zápise-riešenie rozhodcov resp. DZ 

(mínus body do hodnotenia, pozastavenie delegovania na počet stretnutí, návrh na discipli-
nárne riešenie podľa Disciplinárneho poriadku – odstúpenie DK SsFZ),

- KDZ SsFZ po obdržaní rozhodnutia komisie v zápise – prípadné riešenie opravy známky 
udelenej DZ rozhodcovi resp. asistentovi rozhodcu,

- zverejnenie rozhodnutia KR resp. KDZ SsFZ o riešení rozhodcov resp. DZ, prípadne o opra-
ve známok DZ, v najbližšom Spravodajcovi SsFZ po zasadnutí KR resp. KDZ SsFZ vo svojich 
správach.

c) Disciplinárna komisia SsFZ:
- posúdenie návrhu KR (resp. KDZ SsFZ) – disciplinárne riešenie rozhodcov resp. DZ podľa 

Disciplinárneho poriadku,
- zverejnenie rozhodnutia DK SsFZ vo svojej správe v najbližšom Spravodajcovi SsFZ po pred-

ložení návrhu KR resp. KDZ SsFZ,
- riešenie ďalších rozhodnutí komisie:
- rozhodnutie o potrestaní usporiadajúceho FK – porušenie nariadení z Rozpisu súťaží vo fut-

bale 2010/2011 o spracovaní videozáznamu,
- podnet komisie na disciplinárne riešenie prípadných závažných disciplinárnych previnení zis-

tených v stretnutí (čo neboli uvedené v zápise o stretnutí resp. v správe DZ).
Komisie v rámci SsFZ majú právo posudzovať priebehy stretnutí podľa vlastných zistení a na zákla-
de poznatkov z videozáznamov prijímať vlastné rozhodnutia.
Voči rozhodnutiu komisie vo veci posudzovania Pravidiel futbalu nie je možné odvolanie. Voči 
uplatňovaniu „Štatútu komisie...“ je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia jej rozhodnutia 
v Spravodajcovi SsFZ.
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1. Každý FK hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady.
2. Nedostavenie sa FK na stretnutie.
 Pri nedostavení sa družstva na MFS má FK, ktorého družstvo sa stretnutia zúčastnilo nárok na 

poplatok vo výške nákladov a to:
 - cestovné verejným dopravným prostriedkom pre 23 osôb,
 - cestovné a stravné R a DZ,
 - prípravu hracej plochy vo výške 10 €, 
 - plagátovanie vo výške 15 €, pri stretnutiach mládeže (sólo) 7 €. 
 Postup uplatňovania náhrady

a) FK, ktorý si uplatňuje poplatok vo výške nákladov podľa bodu 2, vystaví faktúru FK, ktorého 
družstvo sa stretnutia nezúčastnilo. Kópiu faktúry spolu s podacím lístkom o zaslaní prvopisu 
faktúry odošle, alebo doručí uplatňujúci FK HK SsFZ najneskôr do 30 dní (vrátane) po ter-
míne príslušného MFS.

b) FK, ktorému bola faktúra doručená je do 15 dní od dňa doručenia faktúry povinný faktúru:
 - uhradiť, ak uzná správnosť faktúrovanej čiastky,
 - alebo rozporovať na HK SsFZ, ak zistí nezrovnalosti.

 V prípade rozporovania faktúrovanej čiastky rozhodne HK SsFZ a svoje rozhodnutie zverejní 
v Spravodajcovi SsFZ:
 - ak FK nedodrží postup podľa bodu b, odstúpi HK SsFZ FK na disciplinárne konanie podľa 

prílohy 2 bod 6 DP,
 - ak riadiaci orgán zistí nezodpovedný prístup FK, ktorým bolo spôsobené nenastúpenie 

družstva na stretnutie, je oprávnená odstúpiť prípad DK SsFZ s návrhom na finančný postih 
podľa príl. 2 bod 2 DP.

3. Neodohrané stretnutia.
 Pri neodohraní MFS z vyššej moci a pri jeho opakovaní sa obidve družstvá budú podieľať 50 % 

podielom na vzniknutých nákladoch:
 - cestovné, príprava ihriska, plagátovanie – podľa bodu 2
 - náležitosti rozhodcom a DZ pri zahájení stretnutia
 - náležitosti rozhodcom a DZ pri nekonanom stretnutí – podľa bodu 2 (hosťujúci FK vyfakturuje   

usporiadajúcemu FK 1/2 cestovného, od ktorého odpočíta 1/2 nákladov usporiadajúceho FK 
– príprava ihriska, plagátovanie, náležitosti rozhodcov a DZ).

4. Neplnenie podmienky o počte mládežníckych družstiev.
 Ak FK odhlási zo súťaže družstvo mládeže po vylosovaní, v priebehu súťaže, alebo bude jeho 

družstvo mládeže vylúčené zo súťaže na základe čl. 108 SP a prestane tak plniť podmienku uve-
denú v kapitole VI. tohto rozpisu, uhradí príslušný FK poplatok vo výške 1.000 € za jedno druž-
stvo, ktorý bude splatný riadiacemu zväzu príslušného družstva mládeže (SFZ, SsFZ, ObFZ).

5. Odhlásenie družstva zo súťaže v priebehu súťaže a vylúčenie družstva zo súťaže na 
základe čl. 108 SP

 Ak FK odhlási zo súťaže družstvo v priebehu súťaže, alebo bude jeho družstvo vylúčené zo 
súťaže na základe čl. 108 SP, uhradí príslušný FK poplatok:

 a) vo výške 500 € v prípade družstva dospelých,
 b) vo výške 100 € v prípade družstva mládeže, pokiaľ sa nejedná o družstvo v zmysle bodu 4.
6. Pokuty a poplatky

-  pokuty a poplatky, ktoré udelí SsFZ prostredníctvom komisii, sú FK povinné uhradiť do 15 
dní od ich zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ: 0050192944/0900,

-  pri uhradzovaní pokút a poplatkov je FK povinný uviesť na platobnom doklade účel platby 

XVIII. Hospodárske náležitosti
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(napr. D-33, prestup a pod.),
-  v prípade neuhradenia pokút podľa čl. 9, bod 4 DP do 15 dní od ich zverejnenia a poplatkov 

podľa rozhodnutí komisií SsFZ, na základe návrhu HK SsFZ, DK SsFZ udelí nový trest (poku-
tu) vo výške neuhradenej pokuty resp. poplatku, podľa DP 2-6.

7. Hospodárske smernice pre rozhodcov a delegátov zväzu.
Odmeny rozhodcom, asistentom rozhodcov a delegátov v súťažiach riadených SsFZ sú nasledovné:
III. liga - rozhodca odmena  60 €  ostatné náhrady  25 €
  - asistent rozhodcu odmena  40 €  ostatné náhrady  25 €
  - delegát zväzu odmena  40 €  ostatné náhrady  25 €
IV. liga - rozhodca odmena  40 €  ostatné náhrady  20 €
  - asistent rozhodcu odmena  30 €  ostatné náhrady  20 €
  - delegát zväzu odmena  30 €  ostatné náhrady  20 €
Finančné náhrady rozhodcom, asistentov rozhodcov a delegáta v stretnutiach III. a IV. ligách do-
spelých obsahujú finančné ohodnotenie za výkon a náhrady za cestovné a ostatné výdavky súvi-
siace s výkonom funkcie (stravné, ošatné, poštovné a účasť na seminároch a testoch). Náležitosti 
budú vyplácané R, AR a DZ sekretariátom SsFZ.
V tejto súvislosti sú futbalové kluby III. a IV. líg dospelých povinné poukázať finančné čiastky na 
účet SsFZ číslo 0050192944/0900 (bezpodmienečne uvádzajte variabilný symbol) v nasledov-
ných termínoch:
TERMÍNY SPLATNOSTI ZÁLOH   FK III. LIGY FK IV. LÍG
- do 14. augusta 2010 (1/4)  za 15, resp. 13 stretnutí 1.060 €  700 €
- do 18. septembra 2010 (1/4) z celkovej sumy  1.060 €  685 €
- do 26. marca 2011 (1/4) z celkovej sumy  1.060 €  700 €
- do 14. mája 2011 (1/4) z celkovej sumy  1.060 €  685 €
Po ukončení jesennej a jarnej časti (zvlášť) vykoná sekretariát SsFZ vyúčtovanie poukázaných  
finančných vkladov FK. V prípade preplatku bude tento poukázaný na účet príslušného FK. V prí-
pade nedoplatku je príslušný FK povinný, na vyzvanie v stanovenom termíne, uhradiť chýbajúcu 
čiastku.
Odmeny rozhodcov, asistentov rozhodcov a delgátov zväzu pre ostatné súťaže riadené SsFZ:

V stretnutiach, ktoré sa hrajú ako predzápas si uplatnia R, AR a DZ len odmenu za výkon. Futbalové 
kluby v týchto súťažiach uhradia finančné náležitosti R, AR a DZ po ukončení stretnutia(í) podľa 
tabuľky. Odmenu (bez ostatných náhrad kluby zdaňujú podľa § 6 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov. Náhrady R, AR a DZ v III. lige dospelých vypláca sekretariát SsFZ v termínoch do 15. dňa, 
nasledujúceho mesiaca a odmenu (nie ostatné náhrady) zdaňuje v súlade s uvedeným zákonom. 
Tieto príjmy sú R, AR a DZ povinní sami priznať ako príjem SZČO v zmysle uvedeného zákona.

Súťaž

rozhodca asistent rozhodcu delegát zväzu

odmena
ostatné 
náhrady

odmena
ostatné 
náhrady

odmena
ostatné 
náhrady

V. liga 30 € 17 € 25 € 17 € 25 € 17 €

III. liga dorast 20 € 10 € 13 € 10 € 13 € 10 €

IV. liga dorast 17 € 8 € 7 € 7 € 7 € 8 €

V. liga dorast 13 € 8 € 7 € 7 € 7 € 8 €

III. liga ml.dorast 12 € 2 € 7 € – – –

žiacke súťaže 8 € 7 € 5 € 5 € – –
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8. Poplatky
a) Námietky a odvolanie:
 - nesmú mať formálne chyby a budú prerokované iba vtedy, ak boli podané v zmysle čl. 118-130 SP,
 - poplatky pri podaní námietok: III. liga – 13 €, ostatné súťaže dospelých a dorastu 7 €, žiacke 

súťaže 3 €,
 - poplatky pri podaní odvolania: III. liga 50 €, ostatné súťaže 30 €.
b) Poplatky pri prestupoch a registrácii:
 - poplatok za prestup, hosťovanie dospelí 10 €, dorastenci 7 € (v prípade, že bude matričný 

úkon požadovaný na počkanie uhradí žiadateľ k uvedenej sume príplatok vo výške 50 % dospe-
lí 15 €, dorastenci 10 €),

 - poplatok za vystavenie registračného preukazu, duplikátu 4 €, príplatok za urýchlenú registrá-
ciu 10 €,

 - manipulačný poplatok za prevedenie zmeny názvu v RP (nezaliaty) 2 €,
c) Poplatky za disciplinárne konanie – viď kap. XIX. tohto rozpisu.
9. Náležitosti rozhodcov, DZ, zástupcov FK a pod. za účasť na rokovaniach komisii SsFZ
 Za účasť na rokovaniach komisii SsFZ budú preplácané náležitosti rozhodcov, DZ, zástupcov 

FK a pod. vo výške cestovného autobusom SAD (o preplatení náležitostí a o spôsobe preplate-
nia rozhodne príslušná komisia SsFZ). 

10. Škoda na majetku spôsobená členom družstva, hráčom, funkcionárom, usporiadate-
ľom, členom realizačného tímu pred, v priebehu a po stretnutí v ohraničenom priestore 
hracej plochy, vo vstupe do šatní a v šatniach.

 Škodu na majetku spôsobenú členom družstva, hráčom, funkcionárom, usporiadateľom, čle-
nom realizačného tímu pred, v priebehu a po stretnutí, je FK previnilca povinný uhradiť do 15 dní 
odo dňa doručenia faktúry vydanej poškodeným FK. Kópiu faktúry s podacím lístkom doporuče-
nej poštovej zásielky o zaslaní prvopisu faktúry, predloží poškodený FK na HK SsFZ najneskôr 
do 30 dní po termíne stretnutia. Skutočnosti potvrdzujúce spôsobenie škody musia byť uvede-
né v zápise o stretnutí podľa bodov 1, 2 a 7 Záväzných pokynov pre rozhodcov, DZ a členov 
FK v rámci SsFZ B. Bystrica, až po obhliadnutí poškodeného majetku DZ resp. rozhodcom 
stretnutia.Poškodenie ostatného majetku v iných priestoroch je potrebné riešiť s FK previnilca, 
prípadne následne súdnou cestou.

1. Trest zastavenia pretekárskej činnosti na časové obdobie možno jednotlivcovi uložiť najviac na 
24 mesiacov. Jednotlivec počas jeho trvania nesmie štartovať v žiadnom futbalovom stretnutí.

2. Trest zastavenia pretekárskej činnosti na počet súťažných stretnutí môže byť uložený len 
v priebehu súťažného ročníka pri krátkodobých trestoch spravidla do 8 súťažných stretnutí. 
Jednotlivec počas jeho trvania nesmie štartovať v majstrovských stretnutiach a v stretnutiach 
Slovenského pohára.Nepodmienečný trest bude uvádzaný v skrátenej forme s počtom stretnutí 
a skratkou SN a podmienečný trest s počtom stretnutí a skratkou SP.

3. Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného FK, nesmie počas trestu uloženého na počet 
súťažných stretnutí štartovať za žiadne družstvo v majstrovských stretnutiach a v stretnutiach 
Slovenského pohára, pokiaľ nebude vykonaný trest v tej súťaži, v ktorej bol uložený.

4. Ak trest uložený na počet súťažných stretnutí nemôže byť vykonaný v súťaži, v ktorej bol uložený 
(napr. prestup, skončenie súťaže, vyšší vek a pod.), potrestaný ho vykoná v súťaži, v ktorej hrá 
družstvo, za ktoré je oprávnený štartovať.

5. Podľa DP sa prerokovávajú aj previnenia hráča, ktorý na stretnutie nenastúpil, ale je na súpiske 
resp. zozname družstva FK a dopustil sa previnenia počas stretnutia, po ňom alebo v priamej 
súvislosti s ním. Obdobné platí aj pre previnenia funkcionára a trénera.

XIX. Disciplinárne konanie
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6. Ak bol tréner, vedúci družstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môže počas stretnutia zdržiavať na 
hráčskej lavičke, vykázaný rozhodcom z hráčskej lavičky do hľadiska, má okamžite po stretnutí 
zákaz výkonu funkcie počas stretnutia až do prijatia rozhodnutia DK. Toto platí aj pri závažných 
previneniach pred stretnutím, alebo po stretnutí do podpísania zápisu o stretnutí kapitánom 
družstva, keď táto skutočnosť je uvedená v zápise o stretnutí a kapitán družstva bol s tým oboz-
námený. Trest zákazu výkonu funkcie uložený DK podľa čl. 11 bod 1 DP bude uvádzaný bez 
stanovenia, ktorých konkrétnych funkcií sa trest týka – vo všetkých prípadoch udelenia týchto 
trestov sa trest týka zákazu výkonu akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach.

7. Ak bol hráč vylúčený, alebo bol DZ uvedený, že mal byť vylúčený, ak sa dopustil previnenia, 
za ktoré rozhodca vylučuje pred stretnutím alebo po stretnutí do podpísania zápisu o stretnutí 
kapitánom družstva, keď táto skutočnosť je uvedená v zápise o stretnutí a kapitán družstva bol 
s tým oboznámený, má okamžite po stretnutí zastavenú činnosť.

8. Previnilec má právo zúčastniť sa na disciplinárnom konaní, resp. sa môže písomne vyjadriť ku 
svojmu previneniu.

9. Previnilec je povinný písomne sa vyjadriť ku svojmu previneniu v prípade, keď kapitán družstva 
vznesie námietku do zápisu o stretnutí proti popisu previnenia previnilca resp. v prípade, keď 
o to DK previnilca požiada.

10. V prípade, ak sa previnilec vyjadrí ku svojmu previneniu podľa bodu 8 (právo) resp. 9 (povin-
nosť), písomné vyjadrenie musí obsahovať:

 - vyjadrenie k svojmu previneniu,
 - vlastnoručný podpis previnilca.
11. Kolektív, ktorého je previnilec členom, môže DK zaslať svoje stanovisko k previneniu a návrh 

trestu, avšak nie je to podmienkou pri prerokovávaní previnenia.
12. Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia je stanovená povinnosť uhradiť náklady 

disciplinárneho konania:
 a) za disciplinárne previnenie hráča:  dospelí  7 €,
     mládež  3 €,
     Pri treste za 4 ŽK atď. je poplatok ako pri disciplinárnom previnení hráča.
 b) za disciplinárne previnenie funkcionára:  dospelí a mládež 7 €,
 c) za disciplinárne previnenie futbalového klubu: dospelí a mládež 10 €,
 d) za žiadosť o zmenu zvyšku trestu, resp. o odpustenie zvyšku trestu:
     dospelí  7 €,
     mládež  3 €,
 e) za disciplinárne previnenie hráča, ktorého previnenie nebolo prerokované pre poruše-

nie povinnosti uvedenej v bode 13, resp. 24 (nepredložený, resp. nesprávny poplatok):
     dospelí  7 + 7 €,
     mládež  3 + 3 €,
 f) za disciplinárne previnenie funkcionára, ktorého previnenie nebolo prerokované pre 

porušenie povinnosti uvedenej v bode 13 (nepredložený, resp. nesprávny poplatok):
     dospelí a mládež 7 + 7 €.

13. Príslušný poplatok musí byť zaplatený do dňa prerokovávania previnenia na DK. Doklad o za-
platení musí byť DK predložený pred začatím rokovania. Ak nie je doklad predložený, resp. 
poplatok je v nižšej sume, DK previnenie prerokuje až na nasledujúcom zasadnutí. V prípade, 
že doklad nebude k dispozícii ani na nasledujúcom zasadnutí, DK previnenie prerokuje aj 
s udelením pokuty. Pri zasielaní dokladu o zaplatení faxom, funkcionár FK si vo vlastnom 
záujme čitateľnosť faxu ihneď overí telefonicky na sekretariáte SsFZ.

14. Napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom súťažnom ročníku. Pri 
prestupe resp. hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného FK toho istého stupňa 
súťaže sa dovtedy obdržaný počet žltých kariet prenáša.
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15. FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu žltých kariet podľa zápisu o stretnutí a zodpovedajú 
za to, že hráč nenastúpi na najbližšie majstrovské stretnutie po každom štvrtom napomenutí, 
nakoľko hráč má po udelení štvrtej žltej karty okamžite po stretnutí zastavenú činnosť.

16. V majstrovských stretnutiach sa tresty za napomenutie hráčov stanovujú podľa prílohy 1 čl. 
13 bod 5 DP.

17. Po obdržaní trestu za príslušný počet žltých kariet nesmie hráč nastúpiť na žiadne majstrovské 
stretnutie družstiev FK, pokiaľ nebude vykonaný uložený trest v súťaži, v ktorej hráč obdržal 
príslušný počet žltých kariet.

18. Základnú evidenciu žltých kariet podľa hráčov, družstiev FK a súťaží vedú v súťažiach dos-
pelých referenti ŠTK SsFZ. ŠTK SsFZ v prípade obdržania 4 ŽK atď. hráča na najbližšom 
zasadnutí komisie po stretnutí predloží zoznam týchto hráčov DK na potrestanie podľa prí-
lohy 1 čl. 13 DP. V prípade nezrovnalosti v evidencii žltých kariet je potrebné, aby sa 
funkcionári FK obracali na ŠTK SsFZ.

19. Referenti ŠTK SsFZ sledujú neoprávnené štarty hráčov podľa čl. 100 bod i) SP v čase zastave-
nia pretekárskej činnosti po 4 ŽK, 8 ŽK atď. (v prípadoch, keď previnenie nebolo prerokované 
– chýbajúci poplatok a v prípade, keď bol hráč potrestaný na príslušný počet stretnutí).

20. Referenti DK sledujú neoprávnené štarty hráčov podľa čl. 100 bod i) SP v čase zastavenia 
pretekárskej činnosti po ČK resp. trestoch za iné previnenia mimo 4 ŽK, 8 ŽK atď. (v prípa-
doch, keď previnenie nebolo prerokované – chýbajúci poplatok a v prípade, keď bol hráč 
potrestaný na počet stretnutí alebo časové obdobie).

21. V prípade, že bolo stretnutie neodohrané resp. predčasne ukončené bez viny obidvoch druž-
stiev, pričom sa celé stretnutie bude opakovať v novom termíne, trest na počet súťažných 
stretnutí (aj trest za príslušný počet žltých kariet) v takomto stretnutí nebol vykonaný. Keď bolo 
stretnutie neodohrané resp. predčasne ukončené z viny niektorého družstva, pričom bolo 
následne kontumované, trest na počet súťažných stretnutí (aj trest za príslušný počet žltých 
kariet) v takomto stretnutí bol vykonaný. 

22. V prípade ak hráč, ktorý môže štartovať za viac družstiev jedného FK, vykonal trest v tej súťaži, 
v ktorej bol uložený, v príslušný deň vykonania trestu nesmie štartovať v žiadnom stretnutí. 

23. Ak bol hráč v stretnutí za previnenie napomenutý žltou kartou a za druhý priestupok napo-
menutý žltou kartou a následne vylúčený (vylúčenie po napomenutí druhou ŽK), eviduje sa 
v tomto stretnutí jedna žltá karta hráča.

24. Po každom štvrtom napomenutí musí byť príslušný poplatok podľa bodu 12 písm. a) zaplatený 
do dňa prerokovávania previnenia na DK. Doklad o zaplatení musí byť DK predložený pred za-
čatím rokovania. Ak nie je doklad predložený, resp. poplatok je v nižšej sume, DK previnenie 
prerokuje až na nasledujúcom zasadnutí, s pôvodnou účinnosťou trestu podľa bodu 15.

25. DK bude trestať napomenutých hráčov podľa DP v súťažiach dospelých. V súťažiach mláde-
že sa od evidovania a trestania napomenutých hráčov upúšťa.

26. Priestupky hráčov (okrem 4 ŽK atď.) „B“ družstva FK, ktorého „A“ družstvo štartuje v súťaži 
riadenej SFZ Bratislava, v stretnutiach riadených SsFZ B. Bystrica budú riešené DK SFZ Bra-
tislava, pokiaľ sa hráč nachádza na súpiske „A“ družstva (bez ohľadu na to, koľko hráčov FK 
na súpisku družstva uviedol).

27. Riešenie trestov za vylúčenie po napomenutí druhou ŽK:
- hráč družstva dospelých pri prvom vylúčení v súťažnom ročníku – 1 SN,
- hráč družstva dospelých pri druhom a ďalšom vylúčení v súťažnom ročníku – 2 SN, 
- hráč družstva dospelých pri prvom vylúčení v súťažnom ročníku, pričom hráč má účinný pod-
mienečný trest z predchádzajúceho súťažného ročníka – 2 SN,
- hráč mládeže – vo všetkých prípadoch – 2 SN,
- prípadné iné riešenia – z dôvodu posúdenia námietky voči popisu priestupku vylúčeného 
hráča.
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28. Postup riešenia porušenia futbalových noriem FK a jednotlivcami riadiacimi komisiami SsFZ 
(ŠTK, KM, HK, TMK, KR atď. SsFZ):
a) pri zistení porušenia futbalových noriem v prípadoch, keď nie je zaistená preukázateľnosť 

previnenia, riadiace komisie si vyžiadajú písomné vyjadrenie k previneniu, prípadne pri zá-
važnom previnení predvolajú zástupcov FK resp. jednotlivcov na rokovanie komisie,

b) riadiace komisie následne predložia na rokovanie DK špecifikáciu previnenia FK resp. jed-
notlivca na riešenie (ak rozhodnú, že FK resp. jednotlivec má byť potrestaný),

c) DK rozhodne o výške trestu za previnenie FK resp. jednotlivca.
29. FK bezpodmienečne zabezpečia, aby doklady o zaplatení poplatkov za previnenia FK resp. 

jednotlivcov, ktoré sú zasielané na rokovanie DK, boli označené dôvodom zaplatenia poplat-
ku.

30. V prípade neuhradenia pokút podľa čl. 9, bod 4 DP do 15 dní od ich zverejnenia a poplatkov 
podľa rozhodnutí komisií SsFZ, na základe návrhu HK SsFZ, DK udelí nový trest (pokutu) vo 
výške neuhradenej pokuty resp. poplatku podľa prílohy 2 bod 6 DP.

1. Hrubé nešportové správanie sa a iné závažné priestupky členov družstva (podľa bodu 
a, e) a hráčov (podľa bodu b, c, d), za ktoré rozhodca hráča vylučuje v zmysle pravidla 
XII. Pravidiel futbalu:
a) v čase po príchode rozhodcu do areálu štadióna, do okamihu, kedy pred stretnutím kapitán 

družstva podpíše zápis o stretnutí (ďalej len zápis):
-  rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia člena družstva, popis 

priestupku) a o priestupku pred stretnutím informuje kapitána príslušného družstva (u mlá-
deže aj vedúceho družstva).

b) od okamihu, kedy pred stretnutím kapitán družstva podpíše zápis, do vstupu rozhodcu na 
hraciu plochu pred stretnutím:
- rozhodca previnivšieho sa hráča nepripustí ku hre, za tohto hráča môže nastúpiť iný hráč 

z náhradníkov uvedených v zápise,
-  rozhodca previnivšieho sa náhradníka nepripustí ku hre,
- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia hráča, popis priestupku) a ne-

chá tento záznam podpísať kapitánovi príslušného družstva (u mládeže aj vedúcemu družstva).
c) od vstupu rozhodcu na hraciu plochu pred stretnutím, do opustenia hracej plochy rozhod-

com po stretnutí:
- rozhodca postupuje v súlade s právomocami, ktoré má dané Pravidlami futbalu a popíše 

priestupok na prednej strane zápisu v rubrike „osobné tresty“,
- v prípade, ak sa hráč po udelení ČK správa nešportovo resp. hrubo nešportovo, rozhodca popí-

še priestupok po udelení ČK na zadnej strane zápisu (identifikácia hráča, popis priestupku) a ne-
chá tento záznam podpísať kapitánovi príslušného družstva (u mládeže aj vedúcemu družstva).

d) od opustenia hracej plochy rozhodcom po stretnutí, do podpísania zápisu kapitánom družstva:
- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia hráča, popis priestupku) 

a nechá tento záznam podpísať kapitánovi príslušného družstva (u mládeže aj vedúcemu 
družstva).

e) v čase od podpísania zápisu kapitánom družstva, do okamihu opustenia areálu štadióna roz-
hodcom (prípadne i mimo areálu štadióna, v priamej súvislosti so stretnutím):
- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia člena družstva, popis 

priestupku).

XX. Záväzné pokyny pre rozhodcov, delegátov zväzu 
a členov FK v rámci SsFZ Banská Bystrica
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2. Hrubé nešportové správanie sa a iné závažné priestupky funkcionárov, usporiadateľov 
a členov realizačného tímu:
a) v čase podľa 1a:

- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, 
popis priestupku) a o priestupku pred stretnutím informuje kapitána príslušného družstva 
(u mládeže aj vedúceho družstva).

b) v čase podľa 1b, 1c (len u funkcionárov a usporiadateľov), 1d:
- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, po-

pis priestupku) a nechá tento záznam podpísať kapitánovi príslušného družstva (u mládeže 
aj vedúcemu družstva).

c) v čase podľa 1e:
- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, 

popis priestupku).
d) v čase podľa 1c u členov realizačného tímu družstva – tréner, asistent trénera, vedúci druž-

stva, lekár, masér:
- rozhodca vykáže previnivšieho sa člena realizačného tímu z hráčskej lavičky (bez použitia 

ČK) a to prostredníctvom kapitána príslušného družstva (tomu oznámi hrubé nešportové 
správanie sa a iný závažný priestupok) a hlavného usporiadateľa,

- vykázaný člen realizačného tímu musí ihneď opustiť hráčsku lavičku a odísť do hľadiska,
- keď vykázaný člen realizačného tímu sa zdráha opustiť hráčsku lavičku ihneď, rozhodca 

stanoví krátky primeraný čas (1- 2 minúty) na to, aby ju opustil. Ak sa tak nestane, roz-
hodca upozorní kapitána príslušného družstva, že má právo predčasne ukončiť stretnutie. 
Musí však vyčerpať všetky možnosti, aby sa v stretnutí pokračovalo.

- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, po-
pis priestupku) a nechá tento záznam podpísať kapitánovi príslušného družstva (u mládeže 
aj vedúcemu družstva).

3. Závažné priestupky hráčov v stretnutí, za chrbtom rozhodcu:
- ak zistí delegát zväzu, že hráč za chrbtom rozhodcu porušil pravidlo tak, že mal byť vylúčený 

a rozhodca tak neurobil, delegát zväzu oznámi túto skutočnosť rozhodcovi , aby zaznamenal 
priestupok hráča do zápisu. Toto musí oznámiť rozhodcovi ihneď po stretnutí, skôr než roz-
hodca vydá registračné preukazy kapitánom družstiev. Dôvod, pre ktorý bol urobený tento 
záznam o priestupku hráča, oznámi delegát zväzu kapitánovi príslušného družstva v prítom-
nosti rozhodcu pri preberaní registračných preukazov po stretnutí.

- rozhodca popíše priestupok na prednej strane zápisu v rubrike „osobné tresty“ nasledovne: hráč 
číslo, meno a priezvisko, číslo RP – priestupok na vylúčenie na pokyn DZ – popis priestupku,

- tento záznam podpíše kapitán príslušného družstva,
- rozhodca na zadnej strane zápisu uvedie doslovné znenie popisu priestupku, ktoré delegát 

zväzu oznámil kapitánovi príslušného družstva.
4. Nešportové a hrubé nešportové správanie sa divákov:

- dôvod zníženia hodnotenia správania sa divákov uvedie rozhodca na zadnej strane zápisu, 
delegát zväzu v správe delegáta o priebehu stretnutia (ďalej len správa). Delegát zväzu, ak nie 
je prítomný, tak rozhodca, správanie sa divákov prerokuje s hlavným usporiadateľom. Vyko-
nanie prerokovania resp. dôvod nevykonania uvedú v zápise na zadnej strane resp. v správe. 
Záznam o prerokovaní podpíše hlavný usporiadateľ, pričom v zázname musí byť uvedené, 
diváci ktorého družstva sa dopustili nešportového resp. hrubého nešportového správania sa.

5. Inzultácia resp. pokus o inzultáciu:
- v prípade inzultácie resp. pokusu o inzultáciu rozhodcu, asistenta rozhodcu, napadnutia de-

legáta zväzu sú okrem rozhodcu (v zápise) a delegáta zväzu (v správe) povinní podrobne sa 
písomne vyjadriť aj asistenti rozhodcu na najbližšie zasadnutie DK.
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6. Odmietnutie podpísania zápisu na prednej strane kapitánom družstva:
- rozhodca popíše udalosť na zadnej strane zápisu s dôvodom odmietnutia podpísania zápi-

su, pričom ďalej uvedie záznam o prevzatí registračných preukazov kapitánom príslušného 
družstva. V prípade nepodpísania tohto záznamu kapitánom príslušného družstva, rozhodca 
nepovolí prevziať registračné preukazy, ktoré spolu so zápisom zašle riadiacemu zväzu. 

7. Kapitán príslušného družstva podľa SP (u mládeže aj vedúci družstva) je povinný v určených 
prípadoch na zadnej strane zápisu podpísať záznam uvedený podľa bodov 1-3 týchto pokynov. 
V prípade nesúhlasu so znením záznamu môže kapitán vzniesť námietky podľa pravidla V. Pra-
vidiel futbalu a rozhodca je povinný námietky uviesť do zápisu a dať ich podpísať kapitánovi. Na 
zadnej strane zápisu rozhodca uvedie svoje stanovisko k námietkam kapitána.

8.  Odmietnutie podpísania záznamu na zadnej strane zápisu kapitánom príslušného 
družstva (u mládeže aj vedúcim družstva):

 - rozhodca udalosť podrobne popíše na zadnej strane zápisu s dôvodom odmietnutia podpí-
sania záznamu kapitánom príslušného družstva (u mládeže aj vedúcim družstva).

9.  Ak bol člen družstva, hráč, usporiadateľ, člen realizačného tímu za hrubé nešportové správa-
nie sa a iné závažné priestupky uvedený podľa bodov 1a-d, 2a-d, 3 rozhodcom v zápise a ka-
pitán príslušného družstva (u mládeže aj vedúci družstva) bol o tom informovaný, má previnilec 
okamžite po stretnutí zastavenú činnosť.

10. Nevyžadovanie si podpisu kapitána príslušného družstva (u mládeže aj vedúceho družstva) resp. 
neoboznámenie s priestupkami uvedenými na zadnej strane zápisu, ktoré budú riešené DK:

- len vo výnimočných prípadoch, keď je ohrozená bezpečnosť rozhodcov a delegáta zväzu 
(uvedenú skutočnosť je však bezpodmienečne nutné uviesť pri zázname priestupku na zad-
nej strane zápisu resp. v správe).

11. Rozhodca je povinný na prednej strane zápisu v rubrike „osobné tresty“ heslovite uviesť dô-
vody vylúčenia hráča (nestačí uviesť napr. HNS, surová hra, vzájomné napadnutie, urážka 
rozhodcu a pod.) :

 - spôsob uvádzania ŽK a ČK v zápisoch určuje komisia rozhodcov SsFZ, pričom DK dôrazne upozor-
ňuje na správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a fotokópiách zápisov,

 - pri priestupkoch podľa pravidla XII. A Pravidiel futbalu (sotenie, udretie, kopnutie, podraze-
nie, vrazenie a pod.) je rozhodca povinný uviesť na prednej strane zápisu v rubrike „osobné 
tresty“ skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja o loptu, bez úmyslu hrať s lop-
tou, resp. v prerušenej hre. Rozhodca v popise priestupku neuvádza pojem „ v neprerušenej 
hre“, resp. „v súboji o loptu“.

 - k dôvodu vylúčenia hráča rozhodca pripojí pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri 
zákroku vedome ubližoval, alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví,

 - popis vylúčenia hráča v rubrike „osobné tresty“ – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo 
RP a popis priestupku,

 - popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK v rubrike „osobné tresty“ - minúta, ČK, 
číslo, meno a priezvisko, číslo RP (ČK po 2. ŽK),

 - popis napomenutia hráča v rubrike „osobné tresty“ – minúta, ŽK, číslo, meno a priezvisko.
12. Delegáti zväzu vykonajú kontrolu správnosti a čitateľnosti vyplneného originálu a kó-

pií zápisov u údajov o udelených ŽK, ČK a záznamov priestupkov uvedených na zadnej 
strane zápisu, pred príchodom kapitánov družstiev (u mládeže aj vedúcich družstiev) 
do kabíny rozhodcov k podpísaniu zápisu.

 - delegáti zväzu v správach v rubrike „napomínaní a vylúčení hráči“ uvádzajú popis priestupkov 
v rovnakom znení ako rozhodcovia v zápisoch, nesúhlas s popisom priestupkov uvádzajú 
v rubrike „aplikácia pravidiel futbalu“ a „disciplinárna kontrola“.
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13. V prípade zistenia porušenia ustanovenia prvej odrážky bodu 11 bude rozhodca riešený pod-
ľa prílohy 3 bod 4c DP, DZ pozastavením delegovania na súťažné stretnutia KR SsFZ a kapi-
tán príslušného družstva dospelých podľa prílohy 1 bod 10 DP.

14. Pri riešení identifikácie (meno, priezvisko a funkcia) členov družstva, funkcionárov, usporia-
dateľov, členov realizačného tímu a divákov delegát zväzu, resp. rozhodca úzko spolupra-
cuje s hlavným usporiadateľom. Delegát zväzu, resp. rozhodca v prípadoch nešportového 
a hrubého nešportového správania sa divákov, funkcionárov, usporiadateľov, inzultácií, resp. 
pokusov o inzultáciu rozhodcu, asistenta rozhodcu, napadnutia delegáta zväzu sú povinní 
priložiť k správe, resp. zápisu, menný zoznam usporiadateľov, ktorý bol predložený pred stret-
nutím delegátovi zväzu, resp. rozhodcovi stretnutia.

15. Predkladanie zápisov kapitánom družstiev po stretnutí:
 Po podpísaní zápisu kapitánmi oboch družstiev po stretnutí, rozhodca odovzdá kapitánom 

oboch družstiev po jednej kópii zápisu, pričom predná strana zápisu bude vyplnená podľa 
platných pokynov. 

 Na zadnej strane zápisu bude vyplnený záznam, keď má rozhodca v zmysle záväzných poky-
nov povinnosť popísať priestupok na zadnej strane zápisu a nechať tento záznam podpísať 
kapitánovi príslušného družstva (u mládeže aj vedúcemu družstva) a záznam o prerokovaní 
nešportového resp. hrubého nešportového správania sa divákov delegátom zväzu resp. roz-
hodcom, ktorý podpíše hlavný usporiadateľ. Na zadnej strane zápisu taktiež rozhodca vyplní 
záznam o priestupkoch členov družstva, funkcionárov, usporiadateľov, členov realizačného 
tímu pred stretnutím do podpisu zápisu kapitánmi družstiev. Rozhodca zápisy na zadnej stra-
ne pred odovzdaním kapitánom podpíše. Rozhodca si ponechá iba originál zápisu vyplnený 
podľa platných pokynov, vyhotoví dve fotokópie a zašle tri výtlačky riadiacemu zväzu.

16. Po príchode kapitánov družstiev (u mládeže aj vedúcich družstiev) do kabíny rozhodcov 
k podpísaniu podľa pokynov vyplneného zápisu, rozhodca do podpísania zápisu kapitánmi 
družstiev (u mládeže aj vedúcich družstiev) môže do vyplneného zápisu uviesť len hrubé ne-
športové správanie sa a iné závažné priestupky, ktoré sa stali v uvedenom čase. Po podpísaní 
zápisu v prípade hrubého nešportového správania sa  a iných závažných priestupkov rozhod-
ca postupuje podľa bodu 1e.

17. Prípady nedovoleného dopisovania, resp. prepisovania originálu prednej resp. zadnej strany 
zápisu rozhodcami u údajov, ktoré mali byť uvedené v zápise, po odovzdaní kópií zápisov ka-
pitánom družstiev a porušenia ustanovenia bodu 16 budú riešené podľa prílohy 3 bod 5 DP. 

18. Delegát zväzu bezpodmienečne uvedie všetky skutočnosti týkajúce sa priestupkov uvede-
ných na prednej a zadnej strane zápisu v správe, so svojim hodnotením.

19. Ak je zápis a správa podkladom pre disciplinárne konanie, rozhodca a delegát zväzu sú povin-
ní podľa čl. 76 a 84 SP ich odoslať do 24 hodín po stretnutí riadiacemu zväzu listom 1. triedy 
doporučene.

20. V prípadoch udelenia ČK hráčovi resp. pri ďalších previneniach v turnajových stretnutiach, 
rozhodca zašle vyplnený zápis v jednom výtlačku na SsFZ v lehote ako v bode 19.

21. Týmito pokynmi nie sú ovplyvnené ďalšie práva a povinnosti rozhodcov, delegátov zväzu, 
členov FK dané SP a Pravidlami futbalu.

22. Porušovanie týchto pokynov rozhodcami, delegátmi zväzu a členmi FK bude považované 
podľa Disciplinárneho poriadku za disciplinárne previnenie.

23. Týmito záväznými pokynmi sa ruší platnosť záväzných pokynov uvedených v Rozpise súťaží vo 
futbale 2009/2010 vydanom SsFZ B. Bystrica.
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O priestupkoch voči normám SFZ jednotlivcami a kolektívmi v rámci SsFZ rozhodujú príslušné 
odborné komisie: ŠTK, KM, DK, KR, TMK, atď SsFZ:
a)  opatrenia športovo technické môžu v zmysle SP uplatniť len ŠTK a KM SsFZ,
b)  tresty v zmysle Disciplinárneho poriadku môže vyniesť len DK SsFZ a to na základe vlastného  
     šetrenia, alebo na návrh od všetkých ostatných odborných komisií SsFZ.
Voči vyneseným trestom, resp. uloženým opatreniam majú možnosť jednotlivci a kolektívy po-
dať v stanovenej forme odvolanie. Stanovy SsFZ umožňujú využiť možnosť odvolania v dvoch 
stupňoch. V prvom stupni o podanom odvolaní voči rozhodnutiu príslušnej odbornej komisie 
rozhoduje Výkonný výbor SsFZ. FK, alebo jednotlivec odvolanie takto adresuje a text formuluje 
v zmysle čl. 123 SP. Obsahovú správnosť a opodstatnenosť overuje a šetrí Odvolacia komisia 
SsFZ, ktorá nemá rozhodovaciu právomoc, ale predkladá výsledok šetrenia a návrh opatrení na 
rozhodnutie VV SsFZ. 
Pre podanie odvolania a následné prejednanie odvolacím orgánom sú stanovené podmienky 
v normách SFZ:

- pri odvolaní voči rozhodnutiu ŠTK a KM SsFZ, v zmysle čl. 126 – 130 SP,
- proti rozhodnutiu MaK SsFZ v zmysle čl. deviatej hlavy Prestupového poriadku pre neprofe-

sionálnych futbalistov,
- proti rozhodnutiu DK SsFZ v zmysle čl. 24 – 28 Disciplinárneho poriadku (odvolanie však 

nemá odkladný účinok a v prípade peňažnej pokuty táto musí byť uhradená v súlade s DP).
Pokiaľ jednotlivec, alebo kolektív s rozhodnutím VV SsFZ nesúhlasí, má možnosť podať odvolanie 
v stanovenej lehote na druhostupňový orgán, ktorým je Rada SsFZ. Pre podanie odvolania sa 
vzťahujú všetky stanovené podmienky, ako pre prvý stupeň. V rámci ďalšieho šetrenia sa prihliada 
na nové zistené, alebo oznámené skutočnosti a dôkazy, predložené odvolávajúcou sa stranou.
Proti rozhodnutiam odvolacích orgánov SsFZ v druhom stupni nie je možné podať odvolanie. Ďal-
ším opravným prostriedkom je podanie na rozhodcovský súd, ktorého podmienky upravuje Štatút 
rozhodcovského súdu SFZ. 

Za realizáciu prehliadok svojich hráčov je zodpovedný FK. Povinné prehliadky sú vykonávané 
1x ročne. Poverený člen realizačného tímu vedie riadnu dokumentáciu o vykonaných prehliad-
kach (meno, priezvisko hráča, RČ, potvrdenie príslušného lekára a zaradenie hráča do zdravotnej 
skupiny) - čl. 36 SP. Dokladom o vykonanej prehliadke je potvrdená súpiska prípadne zoznam 
družstva príslušným lekárom podľa kap. VII. bod 2 tohoto rozpisu.
Potvrdzovanie zdravotnej spôsobilosti (potvrdenie súpisky resp. zoznamu) vykonáva:
1. obvodný lekár a) u mládeže – obvodný lekár pre deti a dorast,
   b) u dospelých – obvodný lekár pre dospelých,
2. telovýchovný lekár (povinne III. liga dospelých a štart vo vyššej vekovej kategórii podľa čl. 113 SP).
Pre potvrdenie a akceptovanie súpisky resp. zoznamu je potrebné zabezpečiť lekársku prehliadku 
u vyššie menovaných lekárov (alternatívne u jedného z vyššie spomenutých odborností). Zoznam 
oddelení telovýchovného lekárstva v stredoslovenskom regióne je prílohou tohto rozpisu.

XXI. Odvolacie konanie

XXII. Lekárske prehliadky a potvrdenie súpisiek lekárom 
pre súťažný ročník 2010/2011
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PRÍLOHA

A. Nástroje: anatomická pinzeta, chirurgické nožnice, Eschmarchovo obvínadlo, gumené rukavi-
ce (2 - 3 páry), intubačný náustok s hadičkou

B. Obväzový materiál: krycie náplaste (2 - 3 druhy), rýchloobväz (spofaplast), elastické obväzy 2-3 
rozmery (po 2 kusy), hydrofilné obväzy 2 - 3 rozmery po 1 kuse, 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.
POZOR: niektoré výrobky pri dlhšej aplikácii na jedno miesto spôsobujú popálenie pokožky !!!

D. Liečivá: analgetiká a antipyretiká (acylpyrin, nurofen, paralen), lok. antiflogistiká a antireuma-
tiká (FASTUM GEL, VERAL GEL, dopor. WOBENZYN, antihistmatiká (DITHIADEN), ostatné: 
OPTHALMO-SEPTONEX, VIBROCIL GTT., STOPANGIN SPRAY.

Množstvo a rozsah je možné modifikovať podľa ekonomických možností a podľa dôležitosti podu-
jatia a dĺžky jeho trvania.

1. Ambulancia telovýchovného lekárstva Banská Bystrica – MUDr. Andrej Patka, Sládkovičo-
va 7, B. Bystrica – Radvaň, , mobil: 0908 516 605.

2. Oddelenie funkčnej diagnostiky a telovýchovného lekárstva ÚVN Ružomberok – MUDr. Juraj 
Sýkora, tel.: 044/438 2646.

3. Ambulancia telovýchovného lekárstva Žilina – MUDr. Viera Chudíková, V. Spaniola 43, tel.: 
041/511 0484.

4. Oddelenie telovýchovného lekárstva Martin – MUDr. Dušan Meško, poliklinika Vrútky, ul. Cy-
rila a Metoda, tel.: 043/428 1066.

5. Ambulancia telovýchovného lekárstva Lučenec – MUDr. Marika Gáfriková, NsP poliklinika, 
tel.: 047/431 1480.

6. Ambulancia funkčnej diagnostiky a telovýchovného lekárstva Sliač – MUDr. Miroslav Sylvestr, 
Poliklinika MOSR, tel.: 0907 813 139.

Zoznam oddelení telovýchovného lekárstva 
v stredoslovenskom regióne

Pohotovostný kufrík zdravotníka

Tento rozpis súťaží bol schválený Radou SsFZ, konanou 1. 7. 2010 v Banskej Bystrici.
Rozpis súťaží vo futbale 2010/2011 je neoddeliteľnou súčasťou „Futbalových noriem, ich zmien 
a doplnkov“, vrátane zmien a doplnkov uverejnených v Úradnej správe SFZ, resp. Spravodajcovi 
SsFZ s účinnosťou od dňa ich zverejnenia. Rozpis je záväzný pre riadiaci zväz, rozhodcov, delegátov 
zväzu a FK hrajúce v súťažiach riadených Stredoslovenským futbalovým zväzom. Výklad k tomuto 
rozpisu prislúcha ŠTK SsFZ a môže byť pozmenený Výkonným výborom resp. Radou SsFZ.

 PhDr. Jozef Paršo, v. r. Mgr. Ladislav Matejka, v. r.
 predseda SsFZ ved. sekretár SsFZ

 Jaroslav Jekkel, v. r Ján Hlaváč, v. r.
 predseda ŠTK SsFZ predseda KM SsFZ

XXIII. Záverečné ustanovenia
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(obr.1)

(obr. 2)

Jeden z najvážnejších impulzov poskyt-
nutia prvej pomoci je náhle bezvedo-
mie. Športovec v bezvedomí musí byť 
čo najrýchlejšie premiestnený do vodo-
rovnej polohy. Veľmi často sa stáva, že 
postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiž 
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 môžu dýchacie cesty uzavrieť. Keďže kaž-
dá z týchto porúch môže spôsobiť smrť, dýcha-
cie cesty treba okamžite uvoľniť. Zatlačením na 
čelo a súčasným nadvihnutím (podložením) šije 
sa nám podarí oddialiť koreň jazyka a vo väč-
šine prípadov uvoľniť alebo aspoň zlepšiť prie-
chodnosť dýchacích ciest (obr. 2). Tento úkon 
je možné zefektívniť pootvorením úst a predsu-
nutím dolnej čeľuste. V prípade, že nevieme 
uvoľniť dýchacie cesty uvedeným 

s p ô s o -
b o m , 

pokúsime 
sa „vytiahnuť jazyk“ rukou – najlepšie obalenou vreckovkou 
alebo dresom, aby jazyk nekĺzal. Športovca v bezvedomí je 
potrebné stále sledovať (dýcha? má pulz?) a polohu podľa 
potreby korigovať. Pri zvracaní a krvácaní z úst niekedy po-

môže poloha so zníženou hlavou a hornou časťou trupu. Keď 
po uvoľnení dýchacích ciest začne športovec spontánne dýchať treba ho 

položiť do stabilizovanej polohy.
Stabilizovaná poloha postihnutého športovca (obr. 3) má za cieľ udržať 
priechodnosť dýchacích ciest a znížiť riziko vdýchnutia zvratkov. Opakova-

ná 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 
leží. Druhá dolná končatina je natiahnutá. 
Horná končatina strany, na ktorej spočíva 
telo športovca, je natiahnutá a zapažená. 
Hlava je uložená na druhej končatine, ktorá 
je skrčená v lakti.
Ak športovec nezačne dýchať ani po uvoľ-
není dýchacích ciest, okamžite je potrebné 
nasadiť umelé dýchanie. Mohlo by totiž 
dôjsť k zastaveniu krvného obehu v dô-
sledku nedostatku kyslíka. Najúčinnejším 
je prenos vzduchu z pľúc poskytovateľa 

(obr. 3)

(obr. 4)

Prvá pomoc v športe
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prvej pomoci do pľúc postihnutého – dýchanie 
z úst do úst. Pri dýchaní z úst do úst záchran-
ca vydychuje vzduch zo svojich pľúc do pľúc 
postihnutého športovca alebo do nosa (u žiac-
kych ročníkov 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 začí-
na dvomi až tromi dychmi. Potom sa pokračuje 
dychovou frekvenciou 12 až 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, 
pretože okysličená krv nebude v organizme 
obiehať. Po prvých dvoch výdychoch je 
potrebné skontrolovať, či je srdce aktívne 
(obr. 5 – kontrola pulzu priložením koncov 
prstov na hrtan a priľahlý sval), zisťovanie 
pulzu na zápästí nie je spoľahlivé! Kon-
trolu treba opakovať o minútu a potom 
vždy po troch minútach. Pulz sa obnoví, len 
ak začne srdce biť. Ak srdce nebije, jeho 
sťahy (srdcové revolúcie) možno nahradiť 
masážou srdca. (Športovec má šedomod-
ro 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 žily, napĺňa srdce pri jeho 

rozpínaní (obr. 6). Masáž srdca (kardi-
opulmonálna resuscitácia – Krp) je zá-
kladnou technikou laickej aj odbornej 
prvej pomoci. Začneme ju dvomi vdych-
mi a pokračujeme stláčaním 2 cm nad 
dolným koncom hrudnej kosti (obr. 7). 
Masáž má mať frekvenciu 100 stlačení 
za minútu, v jednom cykle dva vdychy 
a 15 stlačení (kompresií). Pomer 2:15 
treba udržať po celý čas vykonávania 
masáže srdca.
Vzhľadom na časté prípady bezve-
domia a náhlych úmrtí na športo-
viskách je vhodné, aby si základy 
prvej pomoci osvojili všetci účastní-

ci športového podujatia – športovci, tréneri, rozhodcovia, usporiadatelia, nehovoriac 
o fyzioterapeutoch, maséroch a lekároch. Často len rýchly a spoľahlivý zásah dokáže 
zabrániť nešťastiu a preto je potrebné vedieť takéto situácie riešiť.

(obr. 5) 

(obr. 6)

(obr. 7)


