
Upresnenie časti IX. Rozpisu súťaží 2008/2009 (Postup – Zostup)

Ekonomické a spoločenské podmienky, ktoré ovplyvňujú aj športové dianie, priniesli 
do futbalu aj niektoré skutočnosti, na ktoré museli orgány SFZ reagovať. 

Takýmito  skutočnosťami  sú  zlučovanie  a zánik  klubov,  vznik  nových  klubov 
v dôsledku  záujmu  a investícií  nových  sponzorov,  prechod  hráčov  medzi  zlučujúcimi 
a zanikajúcimi klubmi,  odstúpenie klubu, resp. požiadanie o preradenie  do nižšej  súťaže (i 
napriek nároku na postup,  či zotrvanie  vo vyššej  súťaži),  ako aj  zaraďovanie jednotlivých 
družstiev  takýchto  klubov do súťaží  SFZ či  RFZ. Reakciou na tieto  zmeny bolo vydanie 
„Smernice  o     zaraďovaní  družstiev  do  súťaží  v     dôsledku  organizačných  zmien   
v     kluboch“  
ktorá je jednou z Noriem vydaných SFZ.

Na úvod tohto usmernenia je potrebné konštatovať že postupy a zostupy družstiev sa 
uskutočňujú  podľa   článkov  23,  25  resp.  27  SP t.j.  na  základe   umiestnenia  družstiev  v 
jednotlivých súťažiach po odohraní všetkých stretnutí príslušného súťažného ročníka.   
1 Na základe týchto kritérií sa určia postupujúce a zostupujúce družstvá. 

Po skončení súťažného ročníka sa teda spracujú tabuľky jednotlivých stupňov súťaží a 
na ich základe sa určia postupujúce a zostupujúce družstvá.
2 V zmysle  článku 23  bod 3.  SP družstvo,  ktoré  sa  po  skončení  súťaže  príslušného 
súťažného ročníka umiestni na zostupovom mieste, zo súťaže zostupuje.
3 Podľa článku 108 bod 3., družstvo, ktoré bude vylúčené zo súťaže v jej priebehu, pred 
jej začiatkom (po termíne uzávierky prihlášok do súťaže) svoju účasť v súťaži odvolá alebo v 
jej priebehu z nej vystúpi, nemôže sa do tejto súťaže v jej priebehu vrátiť. V nasledujúcom 
súťažnom ročníku musí byť takéto družstvo zaradené do súťaže, ktorá je minimálne o 
dva stupne nižšia. Súčasne sa takéto družstvo bez ohľadu na počet získaných bodov musí 
považovať za družstvo zostupujúce. (Žiar nad Hronom, Makov).

Z uvedeného dôvodu ŠTK SsFZ vydáva usmernenie ktoré má detailnejšie ozrejmiť 
ako sa bude postupovať hlavne pri zmenách ktoré budú podmienené skutočnosťami s ktorými 
sa pri tvorbe RS nepočítalo. 

Úvodom treba zvýrazniť že družstvo ktoré sa umiestni po skončení súťažného ročníka 
na prvom mieste, má právo priameho postupu do vyššej súťaže a družstvo ktoré sa umiestni 
po skončení súťažného ročníka na poslednom mieste musí zostúpiť do nižšej súťaže.

Zároveň si treba uvedomiť že postupy a zostupy sa uzatvárajú po odohratí posledného 
kola príslušnej súťaže avšak to ešte nemusí mať vplyv na konečnú podobu jednotlivých 
stupňov súťaží v nasledujúcom súťažnom ročníku. 

Zaraďovanie družstiev do súťaží v súťažnom ročníku 2009/2010 môžu ovplyvniť aj ďalšie 
skutočnosti ktoré vyplývajú zo zmien ktoré sú predmetom „Smernice o zaraďovaní družstiev 
do súťaží…“, a preto sa môže stať že do príslušnej súťaže nebudú zaradené ani družstvá ktoré 
neskončili na zostupovom mieste, resp. budú zaradené aj družstvá ktoré neskončili na 
postupovom mieste. Tieto skutočnosti môžu zásadným spôsobom vstúpiť do procesu 
zaraďovania družstiev do jednotlivých stupňov súťaží.

Rada SsFZ v minulosti prijala zásadu že pre doplňovanie uvolnených miest v jednotlivých 
stupňoch súťaží sa bude postupovať na základe územného princípu. Ak teda bude potrebné 
doplniť III.L po družstve územne patriaceho do IV.LS tak sa doplní o družstvo ktoré sa 
umiestnilo v predchádzajúcom súť. Ročníku IV.LS za družstvom ktoré má právo postupu. 
Obdobne to platí aj pre súťaže nižšieho stupňa.



Príklady postupov, zostupov resp. zaraďovaní do súťaží:
 
1. Víťaz III.L postupuje priamo do II.L východ (II.LV).
      Ak víťaz III. L z akéhokoľvek dôvodu odmietne účasť v II.LV resp.    
      nesplní podmienky ustanovené pre účasť v II. L má právo prihlásiť sa do súťaže II.LV 
     družstvo umiestnené po skončení súť. ročníka 2008/2009 na 2. mieste. 
2. Zo súťaže III. L zostúpi toľko družstiev aby v súť. Ročníku 2009/2010 bol dodržaný 

v III.L počet účastníkov 16.
      Príklad:

a) Ak z II.LV zostúpi 1 družstvo ktoré nahradí víťaza III.L a zo IV.LS a IV.LJ 
postúpia víťazi IV.L, z III.L zostúpia družstvá umiestnené na 15. a 16. mieste. 
Pretože družstvo Makov sa z III.L odhlásilo je považované automaticky za 
družstvo zostupujúce a teda musí zostúpiť ešte družstvo  umiestnené na 15. 
mieste.

b) V prípade že sa do III.L z akéhokoľvek dôvodu po skončení súť. Ročníka 
2008/2009 prihlási niektoré z družstiev ktoré v súťažnom ročníku 2008/2009 
riadne dohrali II.LV resp. I.L, nebude v zmysle „Smernice o zaraďovaní 
družstiev do súťaží…“ zaradené v súť. Ročníku 2009/2010 ani družstvo 
umiestnené na 14. mieste.   

c) V prípade že v priebehu jarnej časti súť. Ročníka 2008/2009 vystúpi niektoré 
družstvo z akýchkoľvek dôvodov z I.ligy a prihlási sa v súť. Ročníku 
2009/2010 do III.L, do III.L nebude zaradené v súť. Ročníku 2009/2010 ani 
družstvo umiestnené na 13. mieste

d) Pri zostúpení ďalších družstiev z II.LV resp. ďalších družstiev uvedených 
v bodoch b) resp. c) sa počet zostupujúcich z III.L automaticky zvyšuje.

3. Víťazi zo súťaží IV.LS a IV.LJ majú právo priameho postupu do III.L. 
Ak víťaz IV.L z akéhokoľvek dôvodu odmietne účasť v III.L resp. nesplní podmienky 
ustanovené pre účasť v III.L má právo prihlásiť sa do súťaže III.L družstvo miestnené 
po skončení súť. Ročníka 2008/2009 na ďalšom mieste. Táto možnosť však platí len 
po splnení podmienok ustanovených pre účasť v III.L

4. Zo súťaží IV.LS resp. IV.LJ zostúpi toľko družstiev, koľko bude potrebné uvoľniť 
miest pre víťazov súťaží V.L“A“ a V.L“B“  resp. V.L“C“ a V.L“D“  a zostupujúce 
družstvá z III.L podľa územnej príslušnosti tak aby v súť. Ročníku 2009/2010 bol 
dodržaný v IV.L počet účastníkov 14.
Príklad:

a) Ak z III.L zostúpi 1 družstvo ktoré nahradí víťaza IV.LS a z V.LA a V.LB   
postúpia víťazi zo IV.LS zostúpia družstvá umiestnené na 13. a 14. mieste.

b) Ak z III.L nezostúpi do IV.LS žiadne družstvo a z V.LA a V.LB postúpia 
víťazi zo IV.LS zostúpi družstvo umiestnené na 14. mieste.  

c) Pri zostúpení ďalších družstiev z III.L sa počet zostupujúcich z IV.LS 
automaticky zvyšuje.

d) Ak za predpokladu uvedeného v bode 4a) sa do IV.LS z akéhokoľvek dôvodu 
po skončení súť. Ročníka 2008/2009 prihlási jedno z družstiev ktoré 
v súťažnom ročníku 2008/2009 riadne dohrali III.L, II.LV resp. I.L, nebude 
v súť. Ročníku 2009/2010 zaradené do IV.LS ani družstvo umiestnené na 12. 
mieste.

e) Ak za predpokladu uvedeného v bode 4b) sa do IV.LS z akéhokoľvek dôvodu 
po skončení súť. Ročníka 2008/2009 prihlási jedno z družstiev ktoré 
v súťažnom ročníku 2008/2009 riadne dohrali III.L, II.LV resp. I.L, nebude 



v súť. Ročníku 2009/2010 zaradené do IV.LS ani družstvo umiestnené na 13. 
mieste.

f) Pri prihlásení sa viacerých družstiev uvedených v bodoch 4d) a 4e) sa počet 
nezaradených družstiev do IV.L“S“ v súť. Ročníku 2009/2010 úmerne 
zvyšuje.

g) Ak za predpokladu 4a) v priebehu jarnej časti súť. Ročníka 2008/2009 vystúpi 
jedno družstvo z akýchkoľvek dôvodov z II.LV resp. I.L a v súť. Ročníku 
2009/2010 sa prihlási do IV.LS, do IV.LS v súť. Ročníku 2009/2010 nebude 
zaradené ani družstvo umiestnené na 12 mieste. 

h) V prípade prihlásení sa viacerých družstiev uvedených v bodoch 4d), 4e) 
resp. 4g) sa počet nezaradených družstiev do IV.L“S“ v súť. Ročníku 
2009/2010 úmerne zvyšuje.

i) Analogicky sa uplatnia tieto zásady aj pre družstvá zo IV.L“J“.

5. Víťazi zo súťaží V.LA a V.LB majú právo priameho postupu do IV.LS. 
Víťazi zo súťaží V.LC a V.LD majú právo priameho postupu  do IV.LJ. 
Ak víťaz V.L z akéhokoľvek dôvodu odmietne účasť vo IV.L resp. nesplní podmienky 
ustanovené pre účasť v IV.L má právo prihlásiť sa do súťaže IV.L družstvo miestnené 
po skončení súť. Ročníka 2008/2009 na ďalšom mieste. Táto možnosť však platí len 
po splnení podmienok ustanovených pre účasť v IV.L

6. Zo súťaží V.L zostúpi toľko družstiev, koľko bude potrebné uvoľniť miest pre víťazov 
Oblastných súťaží podľa územnej príslušnosti  a zostupujúce družstvá zo IV.L podľa 
územnej príslušnosti tak, aby v súť. Ročníku 2009/2010 bol dodržaný v V.L počet 
účastníkov 14.
Príklad:

a) Ak zo IV.LS zostúpi 1 družstvo ktoré nahradí víťaza V.LA a z Oblastných 
súťaží ZA a CA postúpia víťazi, z V.LA zostúpia družstvá umiestnené na 13. 
a 14. mieste.

b) Ak zo IV.LS nezostúpi do V.LA žiadne družstvo a z Oblastných súťaží ZA 
a CA postúpia víťazi, z V.LA zostúpi družstvo umiestnené na 14. mieste.

c) Pri zostúpení ďalších družstiev zo IV.LS sa počet zostupujúcich z V.LA 
automaticky zvyšuje.

d) Ak sa za predpokladu 6a) do V.LA z akéhokoľvek dôvodu po skončení súť. 
Ročníka 2008/2009 prihlási niektoré z družstiev ktoré v súťažnom ročníku 
2008/2009 riadne dohrali IV.LS, III.L, II.LV resp. I.L, nebude v súť. Ročníku 
2009/2010 zaradené do V.LA ani družstvo umiestnené na 12. mieste. 

e) Ak za predpokladu 6a) v priebehu jarnej časti súť. Ročníka 2008/2009 vystúpi 
niektoré družstvo z akýchkoľvek dôvodov z  I.L, II.LV resp. III.L a prihlási sa 
v súť. Ročníku 2009/2010 do V.LA, do V.LA v súť. Ročníku 2009/2010 
nebude zaradené ani družstvo umiestnené na 12. mieste. 

f) V prípade rôznych kombinácií uvedených v bodoch 6a), 6b), 6c), 6d) resp. 6e) 
sa počet nezaradených družstiev do V.LA v súťažnom ročníku 2009/2010 
úmerne zvyšuje. 

g) Analogicky sa uplatnia tieto zásady aj pre družstvá z V.LB, V.LC a V.LD

Zásady uvedené v bodoch 1. – 6. budú uplatnené v prípade že následkom zmien 
vyplývajúcich z dôvodov ktoré sú predmetom „Smernice o zaraďovaní družstiev do 
súťaží…“, budú naplnené počty družstiev v jednotlivých súťažiach.



7. Ak následkom zmien vyplývajúcich z dôvodov ktoré sú predmetom „Smernice o 
zaraďovaní družstiev do súťaží…“ nebude naplnený počet družstiev v jednotlivých 
súťažiach do súťaží sa budú zaraďovať družstvá v zmysle ustanovenia článku 23 SP.

8. VV SsFZ si vyhradzuje právo v prípade že sa bude jednať o väčší počet nenaplnených 
družstiev v súťaži rozhodnúť o zaradení družstiev aj iným spôsobom.

Zároveň si ŠTK SsFZ dovoľuje upozorniť futbalovú verejnosť že do dnešného dňa nie 
je definitívne ujasnené ani to ktoré družstvá budú v nasledujúcom súťažnom ročníku 
zaradené v CL, I.L či II.LV. Následkom finančných či iných problémov niektorých 
družstiev v republikových súťažiach dochádza k paradoxom ktoré doposiaľ futbalové 
hnutie na Slovensku nezažilo a preto aj toto usmernenie treba brať ako otvorený materiál, 
na základe ktorého sa bude postupovať v prípade že nedôjde k nepredvídaným pohybom 
v republikových súťažiach.


