ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV
Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava-Ružinov

Preambula
V nadväznosti na zmenu Stanov SFZ schválených Konferenciou SFZ dňa 06.06.2014 a na
základe uznesenia Prezídia ÚNIE LIGOVÝCH KLUBOV (ďalej len „ÚLK“) zo dňa
04.07.2014, ktorým sa prijala zmena Stanov ÚLK, v záujme zefektívnenia činnosti ÚLK
dochádza k zmenám vo vnútornej štruktúre ÚLK a jej členskej základne.
ÚLK je záujmové združenie, ktorého členmi sú futbalové kluby, ktoré sú právnickými osobami so
samostatnou právnou subjektivitou. Členstvo v združení je založené na princípe účasti družstva
príslušného futbalového klubu v najvyššej futbalovej súťaži mužov.
Členské futbalové kluby v súťažnom ročníku 2021/2022 sú: ŠK Slovan Bratislava, FK 1904 DAC
Dunajská Streda, FC Spartak Trnava, MŠK Žilina, FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, AS Trenčín,
MFK Ružomberok, ŠKF Sereď, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, FK Senica, MFK
Zemplín Michalovce a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Organizačná štruktúra:
Prezídium ÚLK

štatutárni zástupcovia členských klubov, resp. riadne splnomocnení
zástupcovia

Prezident:

Ivan Kozák

mobil: +421 903 916 458
e-mail: kozak@futbalulk.sk

Výkonný riaditeľ:

Michal Mertinyák

mobil: +421 907 700 141
e-mail: mertinyak@futbalulk.sk

Senior manažér:

Milan Ondruš

mobil: +421 917 925 412
e-mail: ondrus@futbalulk.sk

Sekretariát:

Alexandra Slováková

mobil: +421 917 325 005
e-mail: sekretariat@futbalulk.sk

sídlo: Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava-Ružinov
bankové spojenie: PrimaBanka, číslo účtu: 7818335001/5600
IČO: 42168970
DIČ: 2022853723
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ROZPIS
SÚŤAŽE RIADENEJ
ÚNIOU LIGOVÝCH KLUBOV
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2021/2022
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. RIADENIE SÚŤAŽE
ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV riadi najvyššiu futbalovú súťaž
Fortuna liga (ďalej len FL) – majstrovstvá SR
Futbalová súťaž FL sa riadi týmito futbalovými predpismi:
a) Pravidlami futbalu (ďalej len „PF“)
b) Súťažným poriadkom (ďalej len „SP“)
c) Rozpisom súťaže (ďalej len „RS“)
d) Disciplinárnym poriadkom (ďalej len „DP“)
e) Registračným a prestupovým poriadkom SFZ (ďalej len „RaPP“)
f) inými vnútornými predpismi ÚLK
g) inými predpismi SFZ
2. KLUBOVÝ LICENČNÝ SYSTÉM
a) Na všetkých účastníkov FL a klub postupujúci do FL súťažného ročníka 2021/2022 z II. ligy
(ďalej len II.L) sa vzťahujú ustanovenia „Klubového licenčného systému UEFA“, minimálna
úroveň ktorých je v podmienkach SFZ/ÚLK definovaná v Smernici klubového licenčného
systému SFZ, vydanie 2018 – novelizácia a ich splnenie je podmienkou udelenia licencie pre
vstup klubu do klubových súťaží UEFA a FL. Táto licencia je neprevoditeľná a je viazaná
priamo na jej držiteľa, ktorému bola na príslušnú licenčnú sezónu rozhodnutím licenčného
orgánu SFZ udelená.
b) V prípade postupujúceho z II.L, je preverenie plnenia rozdielových licenčných podmienok
účasti vo FL vykonávané tzv. mimoriadnym použitím klubového licenčného systému (skrátené
licenčné konanie).
c) Po zaslaní licenčnej dokumentácie pre nový licenčný cyklus klubom FL (k 30. 11. 2021), sú
tieto povinné do 15. 12. 2021 zaslať Licenčnej komisii SFZ potvrdenie o jej obdržaní
a požadovaným spôsobom sa prihlásiť do licenčného konania v licenčnom cykle 2021/2022.
d) O licenciu nemôže žiadať, ani ju obdržať, klub v likvidácii.
e) Kluby štartujúce v klubových súťažiach UEFA súťažného ročníka 2021/2022, podliehajú tiež
ustanoveniam „Finančného fair play v súťažiach UEFA“, definovaným v Ustanoveniach
finančného monitorovania klubov a finančného fair play v súťažiach UEFA, vydanie 2015, čo
znamená, že v priebehu súťažného ročníka 2021/2022 môžu byť kedykoľvek objektom
finančného monitorovania, vykonávaného “Orgánom UEFA pre finančnú kontrolu klubov“.
f) Účastník FL, ktorý zo súťaže vypadol, ale bola mu udelená licencia na nastávajúcu licenčnú
sezónu, je povinný dodržiavať ustanovenia klubového licenčného systému a plniť požiadavky
všetkých licenčných kritérií tak, ako keby štartoval vo FL, a to až do skončenia platnosti
udelenej licencie. Licenčné orgány SFZ sú oprávnené monitorovať a kontrolovať plnenie
licenčných kritérií takýmto klubom a v prípade zistených nedostatkov žiadať od klubu
nápravu, resp. odstúpiť ho na doriešenie disciplinárnej komisii SFZ (ďalej len „DK SFZ“).
Toto ustanovenie neplatí v prípade, ak by sa zostupujúci klub z FL neprihlásil do II.L
nastávajúceho súťažného ročníka.
g) Voči FK (jeho družstvu), ktorému nebude udelená licencia pre štart v súťaži, v ktorej je
licencia jednou z podmienok účasti alebo FK (jeho družstvu), ktorému bude v priebehu
súťažného ročníka licencia odobratá, sa bude z pohľadu jeho ďalšieho účinkovania v súťaži,
2

resp. zaradenia do súťaží nového súťažného ročníka postupovať podľa príslušných ustanovení
SP.
3. TERMÍNY - TERMÍNOVÁ LISTINA
Termínová listina stanovuje termíny odohrania stretnutí družstiev v riadenej súťaži, a je
neoddeliteľnou súčasťou tohto RS. Termíny v nej uvedené sú záväzné pre všetky FK FL, ak
riadiaci orgán nestanoví iný termín.
Posledné kolo základnej časti a nadstavbových častí FL sa odohrá v jednotnom hracom dni a
čase.
B. ŠPORTOVO-TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Sú uvedení v adresári tohto RS.
2. VYŽREBOVANIE
Je uvedené v Informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len ISSF), v časti súťaže.
3. HRACIE DNI A HRACIE ČASY
a) Hracím dňom pre stretnutia FL je zásadne sobota v nasledujúcich hracích časoch:
23.07.2021 - 31.10.2021 18:00
01.11.2021 - 31.03.2022 15:00
01.04.2022 - 31.05.2022 18:00
b) V odôvodnených prípadoch si ÚLK vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny a hracie časy na
základe schválenia Prezídiom ÚLK, s prihliadnutím na výber TV prenosov.
4. INFRAŠTRUKTÚRA ŠTADIÓNOV
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK, schválených komisiou SFZ pre štadióny a ihriská (ďalej
len „KŠI“), ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na prvom mieste. Pri stretnutiach FL je FK
povinný vyvesiť vlajku SFZ, domáceho FK a Fair play, pričom rozmery vlajok musia byť 300
x 150 cm.
b) Stretnutia FL sa môžu odohrať aj na hracej ploche s umelým trávnatým povrchom na základe
podmienok stanovených v Smernici o infraštruktúre štadiónov 2022.
c) FK – účastníci FL, musia vlastniť platný Certifikát štadióna, ktorého platnosť určuje KŠI,
a ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj Bezpečnostný certifikát. FK, postupujúce do tejto
súťaže, musí okamžite po skončení súťaže poslať na KŠI písomnú žiadosť o certifikáciu
štadióna a následne sa riadiť pokynmi KŠI. Po vykonaní kontroly spôsobilosti a vybavenosti
štadióna s požadovaným výsledkom, KŠI vydá Certifikát štadióna v zmysle Smernice
o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk, ktorý FK predloží na ÚLK. Obnova certifikátu
v čase jeho platnosti je potrebná v prípade rekonštrukcie štadióna alebo zmeny jeho
technických parametrov.
Rozmery hracej plochy sa pre súťaž stanovujú nasledovne:
Fortuna liga
105 x 68 metrov
Odporúčaná vzdialenosť hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky/oplotenia je
stanovená nasledovne:
Fortuna liga
od postranných čiar
6,0 m, minimálne 3,0 m
od bránkových čiar
7,5 m, minimálne 4,0 m
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Reklamné tabule by mali byť inštalované okolo hracej plochy podľa zásady:
- výška reklamných tabúľ/LED perimetra maximálne 1,0 m
- vzdialenosť od postranných čiar
minimálne 2,0 m
- vzdialenosť od bránkových čiar
3,0 m, ale minimálne 1 m za konštrukciou
bránky
d) V prípade zmeny miesta stretnutia z dôvodov zákazu štartu, prípadne rekonštrukcie ihriska,
treba túto skutočnosť písomne nahlásiť v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však 14
pracovných dní ÚLK a súperovi.
e) Štadión musí spĺňať požiadavky na štadión najvyššej súťaže podľa Smernice o infraštruktúre
štadiónov 2022, ako aj ďalších predpisov a vyhlášok, ktoré musí spĺňať po stránke technickej,
organizačnej a infraštruktúrnej.
f) Klub FL môže požiadať z infraštruktúrnych dôvodov riadiaci orgán o udelenie povolenia k
odohratiu zápasov, ktorých má byť organizátorom, na náhradnom neutrálnom štadióne. Ten
však musí spĺňať infraštruktúrne podmienky v zmysle Smernice o infraštruktúre štadiónov
2022. Udelenie povolenia podlieha schváleniu Prezídia ÚLK, pričom povolenie môže byť
udelené iba na obdobie 1 sezóny v súlade so Zmluvou o účasti v najvyššej futbalovej súťaži
mužov.
g) Každé stretnutie musí mať svoj časomer. Časomer sa spúšťa oficiálnym výkopom stretnutia,
preruší sa v 45. min. stretnutia, pokračuje sa meraním času v druhom polčase do 90 min.
stretnutia, kedy sa časomer vypne. Nadstavený čas nie je predmetom merania času.
h) V prípade prerušenia merania času časomerom sa meria čas tak, že HU získa informáciu od
NR, ktorý má meranie času v pozornosti a jeho aktuálny stav nastaví časomerač, resp. osoba
zodpovedná za časomer. V prípade ak časomer stratí svoju funkčnosť úplne, je vhodné
informovať účastníkov podujatia o čase stretnutia iným spôsobom.
i) Veľkoplošné obrazovky používa organizátor predovšetkým na zverejnenie informácií zo
stretnutia. Veľkoplošné obrazovky s možnosťou prehrávania záznamu zo stretnutia sa môžu
využívať na reklamu, prehrávanie záznamu zo stretnutia a podobné aktivity, okrem
zverejnenia opakovaných záznamov, ktoré môžu spôsobiť vášne a nežiadúce reakcie divákov.
Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia zaznamená delegát zväzu vo svojej správe zo
stretnutia, pričom takéto konanie bude podnetom na začatie disciplinárneho konania voči
organizátorovi stretnutia. Na prehrávanie záznamu zo stretnutia sa vyžaduje písomný súhlas
riadiaceho orgánu z licenčných dôvodov.
j) Ostatné infraštruktúrne kritériá, neuvedené v tomto článku, stanovuje „Smernica o
infraštruktúre štadiónov 2022“ a detailné podmienky o vydávaní certifikátov štadióna a
pasportizácii ihrísk stanovuje smernica „Smernica o certifikácii štadiónov a pasportizácii
ihrísk“.
5. EKONOMICKÉ A FINANČNÉ NÁLEŽITOSTI
a) Každý FK hrá súťaž na vlastné náklady. V prípade, že je stretnutie opakované z titulu
nepripravenosti stretnutia, príp. nespôsobilosti hracej plochy spôsobenej nefunkčnosťou jej
vyhrievania (viď SP a PF), zavinenej organizátorom stretnutia, t. j. FK, tento uhradí do 15 dní
odo dňa neodohrania stretnutia hosťujúcemu FK náhradu, na základe vystavenej faktúry, vo
výške preukázaných nákladov (náklady na cestu, predzápasové sústredenie a pod.).
b) V prípade nespôsobilosti hracej plochy z dôvodu neskorého zapnutia vyhrievania, príp. jeho
nefunkčnosti, uhradí organizujúci FK finančnú náhradu vo výške 5.000,- € na účet ÚLK do
15 dní odo dňa neodohrania stretnutia. V prípade neuhradenia povinnej finančnej náhrady
v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu RS, budú voči klubu vyvodené dôsledky
v zmysle príslušných ustanovení DP a SP.
c) V prípade, že hosťujúce družstvo na stretnutie nepricestuje, resp. družstvo organizujúceho
klubu bez relevantného odôvodnenia na stretnutie nenastúpi, je povinné do 15 dní zaslať
súperovi finančnú náhradu vo výške 3.300,- €. V prípade neuhradenia povinnej finančnej
náhrady, budú voči klubu vyvodené dôsledky v zmysle príslušných ustanovení DP a SP.
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d) V prípade, ak nedôjde k odohraniu stretnutia, z ktorého sa mal vysielať živý prenos v plnej
dĺžke alebo záznam v plnej dĺžke, v termíne určenom Termínovou listinou z dôvodu na strane
organizátora stretnutia alebo hosťujúceho klubu, je klub, ktorý zapríčinil neodohranie
stretnutia, povinný nahradiť ÚLK všetky škody, ktoré jej vzniknú v tejto spojitosti. V prípade,
že neodohranie stretnutia v termíne určenom Termínovou listinou spôsobili oba kluby, za
náhradu škody voči ÚLK zodpovedajú spoločne a nerozdielne.
e) Odmeny rozhodcu (R), asistenta rozhodcu (AR), náhradného rozhodcu (NR) a ostatných
delegovaných osôb (ďalej spoločne len delegované osoby) v republikových súťažiach mužov
– FL, finále Slovnaft cupu (ďalej len „SC“), uhrádza SFZ v plnej výške.
f) Pre súťažný ročník 2021/2022 sa stanovujú nasledovné poplatky:
• nenávratné štartovné vo výške: 5.000,- € (ďalej len „štartovné“)
• finančná zábezpeka, podmieňujúca registráciu profesionálnej zmluvy hráča klubom je
stanovená vo výške 30.000,- €.
Tieto finančné prostriedky zmysle predchádzajúcej vety sú uložené na účte vedenom
SFZ, a konkrétny spôsob ich využitia sa realizuje v zmysle RaPP, čl. 24.
g) Klub je povinný uhradiť štartovné najneskôr 30 dní pre začiatkom príslušnej súťaže, a to
bankovým prevodom na účet ÚLK uvedený na webovej stránke ÚLK v rámci sekcie
Kontakty, pokiaľ sa klub s ÚLK nedohodnú na inom spôsobe úhrady.
h) Do súťaže môže byť zaradený len klub, ktorý na základe zloženej zábezpeky podľa bodu f), je
oprávnený registrovať profesionálne zmluvy hráčov klubu. Úhrada finančných prostriedkov
podľa bodu f) musí byť uskutočnená najneskôr do 30 dní pre začiatkom príslušnej súťaže. V
prípade, že klub uvedené finančné čiastky neuhradí, nemôže byť zaradený do súťaže, resp.
nebude môcť požiadať o registráciu nových profesionálnych zmlúv hráčov, pričom však
zmluvy registrované v predchádzajúcom období sú platné až do dňa ukončenia ich účinnosti,
uvedeného v zmluve. Klub, ktorý uhradil zábezpeku len čiastočne alebo časť zábezpeky bola
použitá spôsobom v zmysle RaPP, je povinný zvyšnú časť zábezpeky uhradiť alebo doplniť
do pôvodnej výšky v lehote 30 dní pred začiatkom príslušnej súťaže; v opačnom prípade sa
uplatní postup podľa druhej vety tohto ustanovenia.
i) Pri poškodení majetku alebo zariadenia štadióna domáceho FK fanúšikmi hostí, resp. pri
poškodení majetku alebo zariadenia štadióna, ktorý bol prenajatý na organizovanie iného
podujatia (napr. finále SC), musí domáci klub (vlastník štadióna) k vyhotoveniu dôkazov
(zápis, fotografie z miesta, kde k poškodeniu došlo) potrebných k vyčísleniu vzniknutej škody
prizvať delegáta zväzu a zástupcu FK (napr. bezpečnostný manažér, vedúci družstva), ktorého
fanúšikovia škodu spôsobili. Obhliadka vzniknutej škody musí byť vykonaná ihneď po
skončení zápasu (odporúča sa aj zadokumentovanie už existujúcich poškodení štadióna ešte
pred zápasom). DZ zahrnie informáciu o vzniknutí škody, jej vyčíslení a zadokumentovaní do
svojej správy.
j) Za daňový doklad sa považuje aj elektronická faktúra, ktorú SFZ zašle na e-mailovú adresu
klubu, uvedenú v ISSF. Kluby sú povinné uhrádzať poplatky a pokuty (zverejnené v ÚS a
ISSF) až na základe vystavenej mesačnej zbernej faktúry v ISSF (typ Všeobecná faktúra,
v zmysle príslušného článku RS).
k) SFZ si vyhradzuje právo počas súťažného ročníka generovať prostredníctvom ISSF aj iné
typy faktúr, o ktorých je povinný informovať FK v dostatočnom predstihu.
l) FK FL je povinný bezodkladne informovať ÚLK, legislatívno-právne oddelenie SFZ (ďalej
len LPO) a Ekonomický úsek o každom upovedomení o začatí exekúcie.
m) FK v plnej miere zodpovedajú za všetky údaje o FK a fakturačné údaje uvedené FK v ISSF
a sú povinné bezodkladne informovať matriku SFZ o každej zmene.
6. PREDPIS
a) Hrá sa podľa platných PF, SP a tohto RS, ktorých výklad prináleží ÚLK, komisii rozhodcov
(ďalej len „KR“) a komisii delegátov (ďalej len „KD“).
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b) SFZ vydáva počas celého súťažného obdobia úradné správy (ďalej len „ÚS“), zverejňované v
piatok na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk), prostredníctvom ktorých zabezpečuje
operatívne riadenie a styk s FK. Skrátené ÚS sú zverejňované aj v denníku Šport (sobota).
Záväznou pre všetky subjekty uvádzané v ÚS, je ÚS na webovom sídle SFZ.
7. PODMIENKY ZARADENIA FK DO SÚŤAŽE
Podmienkou zaradenia družstva mužov klubu do FL pre súťažný ročník 2021/2022 je:
a) Licencia pre vstup do súťaže vydaná licenzorom, ktorým je SFZ alebo osobitné povolenie pre
zaradenie nováčika do FL, schválené Prezídiom ÚLK, na základe mimoriadneho použitia
klubového licenčného systému;
b) Právna forma klubu – akciová spoločnosť (a.s.) založená podľa slovenského práva;
c) Podanie „Záväznej elektronickej prihlášky“ do súťaže, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1
tohto RS ako jeho neoddeliteľná súčasť, a to prostredníctvom ISSF a najneskôr do termínu
určeného Prezídiom ÚLK;
d) Uzatvorenie Zmluvy o účasti v najvyššej futbalovej súťaži mužov, ktorá upravuje práva
a povinnosti FK vyplývajúce z jeho účasti v najvyššej futbalovej súťaži mužov na území
Slovenskej republiky riadenej ÚLK;
e) Zaradenie 6 mládežníckych družstiev do dlhodobých súťaží mládeže.
8. ŠTART HRÁČOV
a) Hráč má právo nastúpiť na stretnutie, ak vlastní RP, spĺňajúci náležitosti príslušných článkov
SP a RaPP.
b) Na majstrovské stretnutia FL nastupujú hráči so stabilne pridelenými číslami, v dresoch, na
ktorých sú viditeľné a farebne odlíšené čísla, ktorých výška musí byť 25 - 35 cm s hrúbkou
v rozmedzí 2 - 5 cm a sú umiestnené v strede zadnej strany dresu. Čísla musia byť i na
prednej strane trenírok a ich výška musí byť od 10 do 15 cm. Hráči klubov FL musia byť na
drese identifikovaní vlastným priezviskom uvedeným v registračnom preukaze (prípadne
u cudzincov futbalové meno, ktoré musí byť uvedené v elektronickej súpiske, za priezviskom
a menom uvedenom v RP). Písmená nesmú byť vyššie ako 7,5 cm a musia byť umiestnené na
zadnej strane dresu. Všetky použité čísla a písmená musia byť jasne čitateľné a tieňovo
ohraničené. V čísle na zadnej strane dresu môže byť logo klubu s maximálnou veľkosťou 5
cm2 . Všeobecne platnou zásadou pre všetky FK je, že hosťujúci klub musí rešpektovať farby
dresov domáceho FK (základná farba výstroja, ak domáci FK nebude informovať hosťujúci
klub písomne pred stretnutím inak) a na stretnutie si musí priniesť odlišnú (kontrastnú) farbu
dresov tak, ako je to uvedené v adresári klubov tohto Rozpisu. Brankár musí mať dres farby
jasne sa odlišujúcej od farby dresov hráčov oboch družstiev a rozhodcov.
c) Základný povinný výstroj hráča je nasledovný: dres (košeľa) s krátkym alebo dlhým
rukávom, trenírky, štulpne, chrániče holení, kopačky alebo iná požadovaná športová obuv.
Ak nastúpi hráč v drese s krátkym rukávom, a pod týmto dresom bude mať spodné tričko
s dlhým rukávom, musí byť farba rukávov spodného trička rovnaká ako farba dresu.
V prípade, že hráč má pod dresom tričko, toto nesmie obsahovať akékoľvek heslo alebo
reklamu, okrem značky oficiálneho výrobcu. Ak má hráč oblečené pod trenírkami spodné
nohavice, musia mať rovnakú farbu ako trenírky. V prípade porušenia tohto ustanovenia, bude
proti hráčovi vedené disciplinárne konanie. Dres a trenírky hráča môžu obsahovať reklamu.
Neoddeliteľnou súčasťou výstroja musia byť u každého hráča i chrániče holenných kostí.
Hráč, ktorý túto povinnosť nebude rešpektovať, nebude mu umožnený štart. R sú povinní
dodržiavanie tohto ustanovenia kontrolovať.
Počas stretnutia sa môžu z každého družstva rozcvičovať súčasne maximálne traja náhradníci,
a to v priestore za chrbtom AR1, ak to priestorovo nie je možné, tak v miestach za vlastnou
bránkou, za reklamnými panelmi resp. za vyznačenou bezpečnostnou zónou za bránkou. Pri
rozcvičovaní musia byť farebne odlíšení od hráčov na hracej ploche (rozlišovačkou inej farby,
ako sú farby dresov hrajúcich mužstiev) a túto podmienku musia spĺňať aj osoby zúčastnené
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na rozcvičovaní (napr. kondičný tréner, fyzioterapeut a pod.). Kluby musia počas trvania
zápasu využívať rozlišovačky dodané zo strany ÚLK marketing, a.s.
d) R stretnutia neumožní štart hráčovi, ktorý má na sebe, resp. na tele predmety (prstene,
prívesky, náušnice a pod.) ohrozujúce zdravie a sú nebezpečné pre ostatných hráčov alebo pre
neho samotného (okuliare posúdi R v zmysle PF).
e) V majstrovských a pohárových stretnutiach môžu družstvá striedať 5 hráčov, v prípravných
stretnutiach na základe dohody klubov.
Ostatné ustanovenia pri striedaní hráčov, ako i porušenia týchto ustanovení, sa riadia
príslušnými ustanoveniami SP.
f) Striedanie hráčov je potrebné vykonávať pomocou dobre viditeľných obojstranne označených
číselných mechanických alebo elektronických tabúľ, ktoré je povinný pre obe družstvá
zabezpečiť organizujúci FK. Družstvo ktoré bude striedať musí jeho vedúci družstva pred
striedaním odovzdať náhradnému rozhodcovi jednoduché písomné oznámenie o striedaní
v podobe záznamu, ktorý hráč bude striedaný a kto ho na HP nahradí. Družstvo môže
striedať len hráčov, ktorí boli uvedení v zápise o stretnutí už pred stretnutím. Ich RP musia
byť predložené do kabíny rozhodcov ku kontrole 45 min. pred stretnutím. Maximálny počet
náhradníkov zapísaných v zápise o stretnutí je 9.
9. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A DOPINGOVÁ KONTROLA
a) FK je zodpovedný, že každý jeho hráč má doklad o platnej lekárskej prehliadke, preukazujúci
spôsobilosť hrať futbal. Doklad musí byť podľa Zákona o športe v znení neskorších
predpisov, platného od 1.1.2016, potvrdený telovýchovným lekárom a FK je povinný ho
predložiť na vyzvanie riadiaceho orgánu súťaže alebo manažéra zdravotnej starostlivosti SFZ
(SP, čl. 50). Určený člen lekárskeho panelu SFZ (ďalej len LekP), ktorý sa preukáže
poverovacou listinou na tento úkon, podpísanou manažérom zdravotnej starostlivosti SFZ, má
podľa UEFA Medicine Matters (apríl 2021, No. 7) oprávnenie skontrolovať vykonanie
vyšetrení hráča v rámci preventívnej lekárskej prehliadky (najmä výsledky záťažových testov
– ergometria, spiroergometria, ako aj laboratórnych vyšetrení). Od 1.7.2012 je v rámci
prevencie náhlej smrti podľa UEFA Clarification Memo (No. 11), Sporting Criteria – Medical
Care of players súčasťou platnej lekárskej prehliadky členov reprezentačných výberov
všetkých vekových kategórií aj echokardiografické vyšetrenie srdca, ktoré má platnosť 3
roky, ak nie je odporúčané inak. Členovia reprezentačných výberov predložia doklad o tomto
vyšetrení do 30.9.2021 manažérovi zdravotnej starostlivosti SFZ.
b) Platnosť lekárskych prehliadok potvrdzuje nominovaním na stretnutie klubový alebo tímový
manažér príslušného FK.
c) Ochrana hráča – reprezentanta (vrátane hráča regionálneho výberu – týka sa výhradne
regionálnych turnajov organizovaných SFZ pre vekové kategórie U14 a U15):
Hráč, povolaný do reprezentácie, má zakázané štartovať 24 hodín po stretnutí ktoréhokoľvek
reprezentačného výberu, v ktorom nastúpil. Hráč, ktorý je zo zdravotných dôvodov uznaný
pri dostavení sa na zraz reprezentačného družstva lekárom reprezentácie za nespôsobilého pre
výkon športovej činnosti s uvedením diagnózy klubovým lekárom, nesmie v súlade s
Pravidlami FIFA pre štatút a prestupy hráčov, kap. 10, čl. 40 štartovať v žiadnom stretnutí v
období 5 dní odo dňa, v ktorom sa skončil reprezentačný zraz, pričom táto zásada platí
výhradne v prípade, ak ide o stretnutie reprezentačného družstva, uvedené v termínových
listinách republikových súťaží dospelých a mládeže pre súťažný ročník 2021/2022.
Toto ustanovenie platí aj v prípade, že nespôsobilosť hráča bola spôsobená zranením, resp.
chorobou v priebehu zrazu. Ak sa uskutočňuje reprezentačný zraz pre dve či viac stretnutí a
hráč je vyradený z nominácie pred konaním prvého stretnutia, ochranná lehota 5 dní začína
plynúť v deň po odohraní prvého z týchto stretnutí. Ak nespôsobilosť hráča vznikne do
konania druhého či v poradí ďalšieho stretnutia, začne ochranná lehota plynúť dňom
odohrania stretnutia. Zranený alebo chorý hráč odchádza do svojho klubu s kompletnou
lekárskou správou na predpísanom tlačive, obsahujúcou popis priebehu ochorenia, resp.
zranenia, druh liečby a aj zoznam a množstvo podávaných liečiv, vrátane popisu spôsobu
podania (perorálne, vnútrožilne, vnútrosvalovo).
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Lekárska správa je v slovenskom alebo anglickom jazyku (prípadne inom – nemeckom,
ruskom, španielskom, talianskom) – podľa klubovej príslušnosti hráča a je potvrdená
podpisom zodpovedného reprezentačného lekára, aj s pečiatkou s príslušným kódom
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a kódovým označením odbornosti.
Reprezentačný lekár podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia môže rozhodnúť o
rozsahu a povahe zranenia (choroby) aj tak, aby mohol navrhnúť skrátenie 5 denného zákazu
hráčskej činnosti v klube, kde je hráč registrovaný. Na potvrdenie tejto skutočnosti vydáva
doklad, ktorý je predmetom posúdenia možnosti skrátenia ochrannej lehoty reprezentanta
manažérom zdravotnej starostlivosti SFZ a členmi LekP, ktorí sú na takéto úkony určení.
Skrátenie ochrannej lehoty je posudzované na žiadosť klubu, odoslanú manažérovi zdravotnej
starostlivosti SFZ aj ÚLK (na vedomie) a po predložení dokumentácie o vývoji zranenia
alebo ochorenia od klubového lekára.
Hráč, ktorý obdrží písomnú nomináciu na reprezentačný zraz, je povinný v prípade
akéhokoľvek zdravotného problému, ktorý by bol prekážkou jeho účasti na ňom, okamžite
túto skutočnosť, prostredníctvom FK, písomne nahlásiť trénerovi a vedúcemu príslušného
reprezentačného výberu. Súčasťou oznámenia musí byť aj lekárska správa klubového lekára
(Zákon č. 564/2004 Z. z., novela platná od 1.7.2014). V prípade, že je na reprezentačný zraz
dodatočne pozvaný hráč, uvedený v nominačnej listine ako náhradník, je vedúci príslušného
reprezentačného družstva povinný hráča vyzvať k účasti na reprezentačnom zraze telefonicky,
SMS správou, resp. faxom, prostredníctvom FK, ktorého je hráč členom.
d) Organizátor stretnutia je povinný v súťažných stretnutiach zabezpečiť zdravotnú starostlivosť
o všetkých účastníkov stretnutia. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje v zmysle znenia
Smernice SFZ o zdravotníckom zabezpečení stretnutia od otvorenia štadióna do ukončenia
stretnutia a opustenia štadióna všetkými jeho účastníkmi. Rešpektuje nariadenia Úradu
verejného zdravotníctva pre prípady nevyhnutnosti zvýšenej intenzity hygieny a jej kontroly
v prípade pandemických ochorení. Lekár, zodpovedný za zdravotnícke zabezpečenie
stretnutia, je povinný zúčastniť sa na predzápasovej porade. Lekári družstiev úzko
spolupracujú s lekárom zodpovedným za zdravotnícke zabezpečenie stretnutia. Po skončení
porady pred stretnutím bude lekárom družstiev predložené na podpísanie prehlásenie o
skutočnosti, že nepodali hráčom zakázané lieky alebo podporné látky v zázname z porady,
ktoré spracováva delegát zväzu. V prípade, že hosťujúci FK nemá so sebou lekára, zdravotnú
starostlivosť zabezpečí lekár domáceho družstva. V stretnutiach Fortuna ligy musí byť na
štadióne prítomná sanitka s posádkou. V prípade nesplnenia tejto požiadavky, DZ vo svojej
správe a R v zápise o stretnutí uvedú túto skutočnosť a organizátor stretnutia bude odstúpený
na doriešenie DK SFZ.
e) Každé zranenie hráča sú lekári všetkých FK, vrátane mládežníckych, povinní zapísať do
zápisu o stretnutí a evidovať v knihe úrazov. Do 14 dní po ukončení jesennej a jarnej časti
súťažného ročníka zašlú vypísané dotazníky úrazov manažérovi zdravotnej starostlivosti SFZ
na adresu sídla SFZ.
f) V prípade, ak hráč užíva niektorú z látok, uvedených v Zozname humánnych liečivých
prípravkov, obsahujúcich zakázané liečivá a metódy z hľadiska dopingového účinku, podľa
zoznamu Svetovej antidopingovej organizácie (WADA), registrovaných v SR k 1.1.2021 z
liečebných dôvodov, alebo sú mu látky podávané iným spôsobom podania, než je uvedené v
zozname (napr. vnútrožilnou aplikáciou infúzie), vyžaduje sa lekárske potvrdenie, v zmysle
znenia odseku 8 Medzinárodného štandardu pre terapeutické výnimky (TUE), oznámení o
užití (Declaration of Use) a Metodického pokynu SADA SR z roku 2020
(www.antidoping.sk). Žiadosť o udelenie TUE pred odoslaním na schválenie SADA SR
potvrdzuje manažér zdravotnej starostlivosti SFZ alebo ním určený zástupca. Udelenie TUE
vydáva a verifikuje SADA SR.
g) Vo všetkých stretnutiach súťaží riadených SFZ je lekár domáceho družstva povinný
poskytnúť ošetrenie zranenému/ým rozhodcovi/om stretnutia
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Prehľad lekárov a pracovísk telovýchovného lekárstva (TL), pre vykonávanie lekárskych
prehliadok vo Fortuna lige a všetkých republikových súťažiach:
Lekár

Pracovisko

Kontakt

MUDr. Michal Augustín

Ambulancia prevent. kardiológie a TL (Diagnost.
centrum SFZ), FNsP Žilina, V. Spanyola 43
OTL, Mickiewiczova 13, Bratislava
Zdrav. stredisko VŠC Dukla, Hutná 3, B. Bystrica
Centrum preven. a šport. medicíny, SNP 1, Košice
VLAHO, s. r. o., Pajštúnska 1, Bratislava
Diagnostické centrum FTVŠ, Nábr.arm.gen.
L.Svobodu, Bratislava
OTL, Nemocnica Košice-Šaca, Lúčna 57
United Clinic Medicona Malacky, Ľ. Fullu 5274
ATL, Sládkovičova 7, Banská Bystrica
Oddelenie funkčnej diagnostiky a TL
Gen. Miloša Vesela, Ružomberok
Centrum športovo-medicínskej diagnostiky
Med4Sport, Fit Factory, Nemčianska cesta 276,
Banská Bystrica
ATL, Nám. osloboditeľov 25, Michalovce

041/5110894
0911 382734
02/57290462
048/4133975
055/6403869
0905 471660

MUDr. Monika Bartošová
MUDr. Ján Benda
MUDr. Peter Horváth
MUDr. Vladimír Hostýn
MUDr. Lucia Knappková
MUDr. Tomáš Krivý
MUDr. Pavel Malovič
MUDr. Andrej Patka
MUDr. František Rigo
MUDr. Miroslav Sylvestr
MUDr. Gabriel Valiska

0918 462173
0908 801549
0905 605144
0908 516605
044/4282646
0905 943478
0949 491590
0905 467353

Ostatné informácie o zdravotnej starostlivosti, dopingovej kontrole a základnom zdravotníckom
vybavení štadióna v republikových súťažiach SFZ, ktorými sa riadi organizátor stretnutia, obsahuje
“Smernica o činnosti reprezentačného lekára a klubového lekára” (www.futbalsfz.sk).
10. TRÉNERI, ASISTENTI TRÉNEROV A REALIZAČNÉ TÍMY
FK sú povinné uviesť v ISSF hlavného trénera, asistentov trénera a ďalších členov realizačného
tímu (RT) najneskôr 7 pracovných dní pred štartom súťažného ročníka.
Pre všetkých členov RT, ktorých uvedenie v zápise o stretnutí nie je povinné, platí, že v prípade
ich neuvedenia v zápise o stretnutí sa im prax (pre potreby splnenia požadovaných kritérií na
školenie a vzdelávanie trénerov) v klube nezapočíta.
Požiadavky na všetkých ďalších asistentov trénera (okrem trénera brankárov a kondičného
trénera) sú rovnaké ako na 1. asistenta trénera.
FL – požadované licenčné kritéria trénerov:
hlavný tréner
UEFA PRO licencia, resp. študent UEFA PRO licencia (TÚ SFZ
odporúča od sezóny 2023/2024 UEFA PRO licencia)
1. asistent trénera
UEFA A licencia (TÚ SFZ odporúča, aby 1. asistent trénera mal
UEFA PRO licenciu, resp. bol študent UEFA PRO licencie)
tréner brankárov
UEFA Goalkeeper A licencia, resp. študent UEFA Goalkeeper
A licencie
kondičný tréner
SFZ fitness licencia / obdobná licencia vydaná zahraničnou
futbalovou asociáciou potvrdená zo strany TÚ SFZ
dátový analytik
v sezóne 2021/2022 skúšobné obdobie, IPRT vydané na základe
komunikácie s TÚ SFZ
Viesť družstvo z pozície hlavného trénera, bez požadovanej trénerskej licencie pre hlavného
trénera podľa tohto RS, môže aj tréner, ktorý s družstvom postúpil z nižšej do vyššej súťaže a tam
spĺňal licenčné požiadavky na kvalifikáciu hlavného trénera, podľa daného rozpisu súťaže. Tréner
je povinný prihlásiť sa na školenie požadovanej trénerskej licencie (ktorú
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stanovuje RS pre danú súťaž) organizované SFZ (tréner musí spĺňať požadované kritériá na dané
školenie) na najbližší možný termín školenia (môže sa zohľadniť regionálne delenie školení).
V prípade, že sa tréner neprihlási na školenie, nie je prijatý na školenie, alebo neukončí školenie,
stráca oprávnenie ďalej viesť družstvo v súťaži. V prípade, ak tréner ukončí svoje pôsobenie v
pozícii hlavného trénera družstva, klub ho musí nahradiť trénerom, ktorý spĺňa licenčné
požiadavky na trénerskú licenciu podľa tohoto RS.
a) FK predložia Technickému úseku (ďalej len TÚ) platnú trénerskú zmluvu a platnú licenciu
trénerov, ktorí musia byť uvedení a mať aktívne konto v ISSF. Kvôli evidencii praxe trénerov
sú FK povinné predložiť aj zmluvy asistentov trénera, ktorí nie sú uvedení v ISSF ako
členovia realizačného tímu. Zahraniční tréneri predkladajú aj trénerský diplom UEFA. Túto
povinnosť musia FK splniť najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom súťažného ročníka.
b) FK predložia riadiacemu orgánu ÚLK, fotografiu trénerov uvedených v ISSF (v elektronickej
podobe), pre vystavenie identifikačného preukazu (ďalej len IPRT), ktorý musí mať každý
člen realizačného tímu počas zápasu viditeľne umiestnený na sebe. Bez tohto dokladu mu
nebude umožnená prítomnosť na striedačke pri majstrovských stretnutiach. Kontrolu bude
vykonávať pred stretnutím náhradný rozhodca.
Riadiaci orgán vystavuje IPRT len na funkcie: hlavný tréner, asistent trénera, tréner
brankárov, kondičný tréner, lekár, masér, fyzioterapeut, dátový analytik, vedúci družstva a
kustód.
V prípade vedúceho družstva, môžu byť na túto funkciu pre jeden klub vystavené IPRT pre
maximálne 2 osoby, pričom v technickej zóne môže počas majstrovského stretnutia byť vždy
iba 1 osoba s takýmto preukazom.
V prípade žiadosti o vystavenie IPRT pre maséra alebo fyzioterapeuta musí klub priložiť
kópiu dokladu preukazujúceho zodpovedajúcu kvalifikáciu pre výkon funkcie. U masérov sa
jedná o doklad (certifikát) o absolvovaní príslušného masérskeho kurzu a u fyzioterapeuta
doklad o zodpovedajúcom vzdelaní. V oboch prípadoch vystavenie IPRT podlieha schváleniu
požadovaných dokladov manažérom zdravotnej starostlivosti SFZ.
c) Zmenu v realizačnom tíme musí klub písomne ohlásiť ÚLK a TÚ SFZ na adresu
zmenatrenera@futbalsfz.sk a IPRT bude vystavený novému členovi realizačného tímu. Stratu
IPRT je potrebné okamžite nahlásiť ÚLK. Po zaslaní/dodaní fotografie bude členovi/om
realizačného tímu vystavený duplikát IPRT a do jeho obdŕžania sa člen/ovia RT musí/ia
identifikovať dokladom obsahujúcim meno, priezvisko a fotografiu.
d) FK sú povinné uviesť v zápise o stretnutí hlavného trénera a minimálne jedného z asistentov
trénera, uvedených v ISSF, ktorí sú povinní osobne sa zúčastniť na majstrovských
stretnutiach.
V priebehu majstrovského stretnutia môžu sedieť na lavičke len nasledovné osoby: hlavný
tréner, asistenti trénera, tréner brankárov, kondičný tréner, lekár, masér, fyzioterapeut
a vedúci družstva.
e) Predzápasovú alebo zápasovú rozcvičku hráčov smú vykonávať len nasledujúce osoby, ktoré
sú zároveň aj držiteľmi IPRT preukazov:
a. hlavný tréner
b. asistenti trénera
c. kondičný tréner
d. tréner brankárov
f) Hlavný tréner musí byť osoba zodpovedná za realizačný tím, prípravu a vedenie družstva
v majstrovskom stretnutí. Hlavný tréner je povinný zúčastniť sa tlačovej konferencie po
majstrovskom stretnutí, pričom FK môže poveriť inú osobu iba v odôvodnených
a preukázaných prípadoch. Ostatní členovia RT nie sú oprávnení mediálne ani inak
vystupovať v pozícii hlavného trénera na verejnosti.
g) Viesť družstvo v priebehu majstrovského stretnutia a stáť v technickej zóne môže výlučne
hlavný tréner s požadovanou trénerskou licenciou.
Asistenti trénera, resp. tréner brankárov, uvedení v zápise o stretnutí, majú oprávnenie
vydávať krátke pokyny, a to iba v špecifických situáciách.
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V prípade porušenia tohto nariadenia riaditeľ TÚ SFZ (alebo osoba ním poverená, ktorá je
zároveň spôsobilá na takúto činnosť) na základe objektívnych skutočností podá voči trénerovi
a FK podnet na začatie disciplinárneho konania.
h) Ak hlavný tréner v prípade odôvodnenej (napr. PN, „vis-maior“ situácia) a ospravedlnenej
(túto skutočnosť musí klub bezodkladne oznámiť riadiacemu orgánu súťaže ÚLK a TÚ SFZ)
neprítomnosti nie je schopný pripraviť a viesť družstvo v majstrovskom stretnutí, môže
dočasne v danom majstrovskom stretnutí pripraviť a viesť družstvo jeho asistent, bez ohľadu
na fakt, že nemá požadovanú trénerskú licenciu hlavného trénera. Túto skutočnosť musí
uviesť do zápisu o stretnutí aj delegát stretnutia.
i) Ak
1) FK odvolá hlavného trénera z jeho funkcie,
2) sa hlavný tréner z akýkoľvek dôvodov vzdá funkcie hlavného trénera,
3) hlavný tréner z akýchkoľvek dôvodov nemôže súvisle vykonávať svoju funkciu,
môže družstvo pripravovať a viesť ako hlavný tréner aj tréner s platnou trénerskou licenciou
UEFA A, ktorého určí FK, a to maximálne po dobu 21 dní odo dňa oznámenia tejto
skutočnosti TÚ SFZ a ÚLK, resp. odo dňa prvého súťažného stretnutia, ktorého sa hlavný
tréner nezúčastní. Do uplynutia tejto lehoty je FK povinný písomne oznámiť TÚ SFZ a ÚLK
nové obsadenie pozície hlavného trénera, resp. asistentov trénera a zaslať nové zmluvy
(dohody) s týmito trénermi.
V prípade, že tréner nevykonáva funkciu hlavného trénera, nemôže FK uvedeného trénera
uvádzať v oficiálnych dokumentoch v súvislosti s vedením družstva v majstrovských
stretnutiach.
j) V prípade porušenia nariadení uvedených v bodoch c) až h) tohto článku RS bude voči klubu,
hlavnému trénerovi, resp. členom RT začaté disciplinárne konanie v súlade s DP SFZ.
11. ORGANIZÁCIA STRETNUTIA
FK FL sú povinné zabezpečiť organizáciu stretnutia v zmysle SP, PF, RS, a ďalších futbalových
predpisov ako sú (licenčné podmienky, Smernica SFZ o organizácii a priebehu zdravotníckeho
zabezpečenia futbalových podujatí z 02.12.2016 a pod.), ako aj v zmysle všeobecne platných
právnych predpisov na tomto úseku ako je zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných
športových podujatí, zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v platnom znení a pod.). Klub ako organizátor podujatia:
a) spracuje Organizačný poriadok podujatia a Návštevný poriadok podujatia, ktorý je základným
dokumentom k organizovaniu stretnutia, zverejní ho účastníkom stretnutia (vyvesením na
pokladniach, v areáli štadióna, v diváckych sektoroch, v miestnosti delegáta a na webovom
sídle, ak ho má zriadené a pod.) a zabezpečí, aby sa prísne dodržiaval. Organizačný poriadok
musí byť schválený štatutárnym orgánom FK a musí obsahovať dátum nadobudnutia
účinnosti. V prípade, že si ho vyžiada DO, musí mu byť predložený. Organizačný poriadok
musí obsahovať najmä:
• náležitosti, ktoré súvisia s organizovaním podujatia,
• zabezpečením a výkonom činnosti usporiadateľskej služby,
• bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti,
majetku a životného prostredia,
• podrobnosti súvisiace s účasťou divákov na podujatí,
• základné ustanovenia a pravidlá, vrátane jeho účinnosti;
• oprávnenia usporiadateľa stretnutia;
• povinnosti účastníka stretnutia, zákazy a dôvody vyvedenia;
• povinnosti bezpečnostného manažéra klubu a hlavného usporiadateľa;
• povinnosti usporiadateľov na jednotlivých úsekoch a stanovištiach;
• plánik sektorov pre vlajkonosičov;
b) zabezpečí súťažné stretnutie po stránke organizačnej a bezpečnostnej. K tomuto účelu
zamestnáva bezpečnostného manažéra klubu (ďalej len BM) a využíva usporiadateľskú
službu (ďalej len US), súkromnú bezpečnostnú službu alebo služby obecnej polície a PZ SR;
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c) zabezpečí pre súťažné stretnutia klubov FL taký počet členov US, ktorý zodpovedá
infraštruktúre štadióna, a ktorý je v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných
športových podujatí;
d) zabezpečí v zmysle zákona prítomnosť zdravotnej služby (lekár a sanitné vozidlo) a hasičskej
služby;
e) zabezpečí včasné oznámenie usporiadania stretnutia v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z.
o organizovaní verejných športových podujatí v platnom znení;
f) v prípade ak označí SFZ, klub, obec alebo PZ SR stretnutie za rizikové, vykoná všetky
opatrenia smerujúce k zvýšeným bezpečnostným opatreniam v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z.
o organizovaní verejných športových podujatí;
g) zabezpečí bezpečnosť všetkých osôb prítomných na stretnutí, so zvláštnym zreteľom na
delegované osoby;
h) FK FL sú povinné pri výjazdoch fanúšikov na majstrovské stretnutia delegovať BM klubu,
ktorý bude mať k dispozícii menný zoznam fanúšikov v sektore hostí. Nerešpektovanie vyššie
uvedených zásad bude okrem iného riešené v zmysle platných predpisov SFZ. Zároveň platí,
že pri výjazde fanúšikov hosťujúci klub zabezpečí členov usporiadateľskej služby daného
klubu. Na porade pred stretnutím informuje BM hosťujúceho klubu o počte usporiadateľov
a koordinuje ich pôsobenie s BM domáceho klubu. Úlohou členov usporiadateľskej služby
hosťujúceho klubu je napomáhať organizácii stretnutia v sektore hostí z dôvodu
minimalizácie konfliktných situácií. Pri zabezpečení sektoru hostí deleguje hosťujúci klub na
každých 50 fanúšikov 1 člena usporiadateľskej služby hostí;
i) pri stretnutiach FL môže byť, na základe požiadavky vznesenej na technickej porade pred
stretnutím a po predložení príslušného tlačiva, vytvorené tzv. „extrasedenie" pre max. 5
ďalších členov realizačného tímu, ktorí majú vystavený identifikačný preukaz. Extrasedenie,
podľa toho, ako to dovoľujú priestorové podmienky, má byť zriadené najmenej 5 metrov
napravo od lavičiek mužstiev, s prístupom k šatniam mužstiev a nesmie zasahovať do
vyznačenej technickej zóny. Osoby na extrasedení sa nesmú v priebehu stretnutia pohybovať
v technickej zóne, na lavičke náhradníkov a rovnako musia rešpektovať všetky pokyny
náhradného rozhodcu;
j) zabezpečí, aby HU, BM a členovia US boli osobami, ktoré sú držiteľmi osvedčenia
o spôsobilosti vykonávať usporiadateľskú činnosť a musia byť pred každým stretnutím
zaškolení. HU predloží DZ na porade pred stretnutím zoznam US. HU a usporiadatelia musia
byť počas celého stretnutia riadne oblečení v rozlišovacích vestách označených číslom,
ktorých výška musí byť od 25 - 35 cm na prednej a zadnej strane oblečenia;
k) člen usporiadateľskej služby je povinný mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu
alebo reflexnú rovnošatu oranžovej farby s výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom
na prednom a zadnom diele, ak ide o usporiadateľa; pri medzinárodnom podujatí sa môže
používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej športovej organizácie,
Člen usporiadateľskej služby, ktorý plní úlohy odborne spôsobilej osoby prevádzkovateľa
strážnej služby je povinná mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu žltej farby s
výrazným nápisom „ SECURITY a číslom na prednom a zadnom diele alebo rovnošatu
strážnej služby podľa osobitného predpisu,
Hlavný usporiadateľ je povinný mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo
reflexnú rovnošatu oranžovej farby s výrazným nápisom " HLAVNÝ USPORIADATEĽ".
Člen usporiadateľskej služby je povinný predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a osvedčenie
hlavného usporiadateľa, osvedčenie bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa
organizátorovi stretnutia, dozornému orgánu, príslušníkovi Policajného zboru a delegátovi
zväzu.
l) v prípade krátkych spoločenských udalostí, prípadne vzdaní úcty a propagačných akcií
vrátane slávnostného výkopu, či minúty ticha, je organizátor povinný oznámiť tieto udalosti
písomne ÚLK ako riadiacemu orgánu FL najneskôr 48 hodín pred začiatkom stretnutia, resp.
okamžite po jej potvrdení najneskôr pred začiatkom predzápasovej porady s DO a R z dôvodu
skoordinovania začiatku hry v ÚHČ;
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m) všetci účastníci stretnutia musia svoje činnosti pred stretnutím usporiadať tak, aby sa každé
stretnutie zahájilo presne v ÚHČ; v prípade priameho TV prenosu nedodržanie ÚHČ uvedie
do svoje správy DZ, pričom akékoľvek zdržanie o viac ako 60 sekúnd bude mať za následok
začatie disciplinárneho konania voči hlavnému trénerovi mužstva, ktoré spôsobilo zdržanie
začiatku zápasu; zodpovednosť klubu, ktorý je organizátor podujatia, za škody spôsobené
v dôsledku oneskoreného začiatku priameho TV prenosu tým nie je dotknutá.
n) v priebehu stretnutí je možné používať zvukové predely, tzv. jingle, avšak výhradne počas
prerušenia hry. FK môžu využiť pôsobenie roztlieskavačiek aj počas stretnutia, avšak
výhradne vo vyhradených priestoroch za bránkami družstiev;
o) ak počas stretnutia klubov FL domáci klub využíva služby tzv. maskota klubu, jeho
účinkovanie pred, počas a po zápase podlieha pravidlám. Pred stretnutím a počas polčasovej
prestávky sa môže pohybovať na celej ploche ihriska za predpokladu, že nebude ovplyvňovať
rozcvičovanie hráčov oboch mužstiev. Počas stretnutia sa môže pohybovať len za bránkou
domáceho mužstva, mimo technickej zóny a za reklamnými panelmi. Jeho vystupovanie musí
byť bez obscénnych alebo vulgárnych gest voči divákom, hráčom alebo delegovaným osobám
a nesmie svojim prejavom provokovať k neprístojnostiam v hľadisku alebo na hracej ploche.
Spôsob jeho účinkovania bude dohodnutý na predzápasovej porade s DZ a HU;
p) HU v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. organizuje a riadi podujatie. V priebehu stretnutia sa
zdržiava v priestore pri NR, na mieste, ktoré je možné považovať za kontaktné miesto s R
stretnutia v prípade mimoriadnych udalostí;
q) BM v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. organizuje a riadi činnosť usporiadateľskej služby
a v priebehu podujatia sa spravidla zdržiava v priestore velína (kontrolnej a riadiacej
miestnosti), kde operatívne zabezpečuje činnosť usporiadateľskej služby a bezpečnosť
podujatia.
r) domáci FK pripraví k hre minimálne 8 podávačov lôpt, ktorí budú farebne odlíšení a uvedie
ich v zozname podávačov lôpt, tento zoznam HU odovzdá delegátovi a pripraví k hre 8 lôpt
(7 rezervných). V stretnutiach FL a SC budú rezervné lopty pripravené za postrannými
čiarami (4) a za oboma bránami (2). Značku a typ lopty schváli kompetentný orgán ÚLK;
s) po skončení stretnutia je delegát povinný s HU, alebo so zodpovedným funkcionárom klubu
vyhodnotiť priebeh podujatia. HU, alebo zodpovedný funkcionár klubu je povinný takéhoto
hodnotenia sa zúčastniť. Obsah hodnotenia uvedie delegát v Správe delegáta. V prípade, ak
delegát zistil závažné porušenia noriem a nedostatky v organizácii podujatia oznámi ich HU,
alebo zodpovednému funkcionárovi organizátora podujatia, uvedie ich v Oznámení o
nedostatkoch a udalostiach, ktoré zasiela DK a zároveň ich uvedie vo svojej správe;
12. SYSTÉM SÚŤAŽÍ
a) Hrá sa systémom jeseň - jar, základná časť každý s každým dvojkolovo (22 kôl). Následne sa
družstvá rozdelia do dvoch skupín, 6 družstiev (1. - 6. družstvo po základnej časti) odohrá
nadstavbovú časť o titul dvojkolovo (10 kôl) a 6 družstiev (7. - 12. družstvo po základnej
časti) nadstavbovú časť o udržanie v súťaži dvojkolovo (10 kôl).
b) V prípade, že víťazom SC sa stane družstvo, ktoré sa umiestni na 1. - 3. mieste po skončení
nadstavbovej časti o titul, odohrajú sa kvalifikačné stretnutia o miestenku do kvalifikácie
UEFA Európskej Konferenčnej ligy. Kvalifikačné stretnutia sa odohrajú formou
semifinálových stretnutí a finálového stretnutia nasledovne:
1. semifinále
2. semifinále
finále

4. družstvo tabuľky - 7. družstvo tabuľky
5. družstvo tabuľky - 6. družstvo tabuľky
víťaz semifinále 1 - víťaz semifinále 2

O výhode domáceho prostredia rozhoduje postavenie v konečnej tabuľke po skončení
nadstavbových častí.
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c) Barážový dvojzápas sa odohrá medzi 11. družstvom FL po skončení nadstavbovej časti a 2.
družstvom II.L. Ako prvé nastúpi v domácom prostredí 2. družstvo II.L, odveta sa odohrá na
ihrisku 11. družstva FL.
d) Barážový dvojzápas sa odohrá v prípade, že 2. družstvo II.L sa zmluvne voči ÚLK zaviaže, že
v rámci skráteného licenčného konania splní podmienky pre štart v najvyššej futbalovej
súťaži mužov v sezóne 2022/2023.
e) Barážový dvojzápas sa odohrá aj v prípade, ak na 1., resp. 2. mieste II.L skončí B družstvo
klubu pôsobiaceho vo FL. V takomto prípade získava 3. družstvo II.L možnosť zmluvne sa
voči ÚLK zaviazať, že v rámci skráteného licenčného konania splní podmienky pre štart
v najvyššej futbalovej súťaži mužov v sezóne 2022/2023, a tým získava aj právo štartu
v barážovom dvojzápase.
f) Barážový dvojzápas sa neodohrá v prípade, že 1. družstvo II.L zmluvne neprevezme voči
ÚLK záväzok, že v rámci mimoriadneho použitia klubového licenčného systému splní
podmienky pre štart v najvyššej futbalovej súťaži mužov v sezóne 2022/2023.
13. HODNOTENIE VÝSLEDKOV
Výsledky sa hodnotia podľa platného SP s tým, že za víťazstvo v stretnutí získava družstvo 3 body
a nerozhodný výsledok sa hodnotí 1 bodom pre obidve družstvá. Prípadné námietky k stretnutiu sa
podávajú elektronickou formou, v súlade s príslušnými ustanoveniami SP.
14. NENASTÚPENIE A ONESKORENÉ NASTÚPENIE
Riadi sa v zmysle príslušných článkov SP.
15. ODHLÁSENIE DRUŽSTVA V PRIEBEHU SÚŤAŽE
a) FK je oprávnený odhlásiť svoje družstvo v priebehu súťaže, len ak FK objektívne stratil
schopnosť na základe udalosti vyššej moci riadne dokončiť súťaž v rámci súťažného ročníka
2021/2022. Za dôvod vyššej moci sa na tieto účely rozumejú len nasledovné situácie:
hromadná dopravná nehoda, letecké nešťastie, teroristický útok, bombový atentát alebo
iná život ohrozujúca a smrť spôsobujúca udalosť, ktorej účastníkom sa stala prevažná
alebo podstatná časť družstva klubu alebo jeho realizačného tímu;
b) Za udalosť vyššej moci sa na tieto účely nepovažujú situácie, ak sa klub stane neschopným
dokončiť súťaž (i) pre nepriaznivú finančnú situáciu spočívajúcu predovšetkým v jeho
platobnej neschopnosti, neschopnosti plniť si svoje záväzky a podobne, (ii) z dôvodu
nesúhlasu s postupmi a rozhodnutiami orgánov SFZ alebo ÚLK alebo (iii) z iného dôvodu, na
podklade ktorého možno vidieť snahu odstupujúceho klubu narušiť priebeh súťaže bez toho,
že by tu bol opodstatnený dôvod na využitie možnosti odhlásenia družstva klubu zo súťaže
(t.j. svojvoľné, arbitrárne rozhodnutie bez opodstatnenosti).
•

c) FK je povinný existenciu dôvodu na odhlásenie družstva zo súťaže písomne oznámiť ÚLK na
adresu jej sídla uvedenú v tomto RS najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa vzniku dôvodu
na odhlásenie družstva alebo odo dňa, kedy sa FK mohol objektívne dozvedieť o tomto
dôvode a v tejto lehote jej predložiť dôkazy preukazujúce okolnosti na odstúpenie zo súťaže.
Po doručení oznámenia klubu o existencii dôvodu na odhlásenie jeho družstva zo súťaže,
prezident ÚLK bez zbytočného odkladu zvolá zasadnutie Prezídia, na ktorom Prezídium
prerokuje oznámenie klubu a rozhodne o akceptácii odhlásenia družstva klubu zo súťaže. Do
prijatia tohto rozhodnutia je dotknutý klub povinný riadne pokračovať v súťaži. Nesplnenie
tejto povinnosti sa považuje za porušenie tohto RS, ako aj zmluvy o účasti v najvyššej
futbalovej súťaži mužov, uzatvorenej medzi ÚLK a daným klubom (ďalej len „Zmluva
o účasti v najvyššej futbalovej súťaži mužov“).
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d) V prípade, že Prezídium ÚLK rozhodne o akceptácii odhlásenia klubu zo súťaže za
podmienok ustanovených v písm. a) tohto článku RS, účasť družstva dotknutého klubu
v súťaži v rámci súťažného ročníka 2021/2022 zanikne dňom nasledujúcom po dni, kedy bolo
klubu doručené rozhodnutie Prezídia ÚLK o akceptácii odhlásenia družstva klubu zo súťaže.
e) V prípade, že Prezídium rozhodne o neakceptovaní odhlásenia družstva klubu zo súťaže, je
tento klub povinný riadne pokračovať v súťaži a súťaž v súťažnom ročníku 2021/2022
dokončiť. V opačnom prípade sa dopúšťa porušení ustanovení tohto RS, ako aj Zmluvy o
účasti v najvyššej futbalovej súťaži mužov.
f) Proti rozhodnutiu o neakceptovaní odhlásenia družstva klubu zo súťaže v priebehu súťažného
ročníka 2021/2022, môže klub podať odvolanie postupom a v lehotách v zmysle čl. 87 SP. Do
doby než bude v odvolacom konaní definitívne rozhodnuté, je klub povinný riadne pokračovať
v súťaži a súťaž v súťažnom ročníku 2021/2022 dokončiť. V opačnom prípade sa dopúšťa
porušení ustanovení tohto RS, ako aj Zmluvy o účasti v najvyššej futbalovej súťaži mužov.
16. ZÁSADY PRE ZMENY TERMÍNOV
Zmeny termínov, uvedené v termínovej listine, môžu byť vykonané len na základe riadne
zdôvodnenej žiadosti a dodržania nasledujúcich zásad:
a) FK FL sú povinné najneskôr 21 dní pred dňom stretnutia cez elektronickú podateľňu v ISSF
adresovať svoju žiadosť súperovi a ÚLK. Takáto žiadosť musí byť vždy riadne odôvodnená.
Deň odoslania a deň stretnutia sa do lehoty nezapočítavajú. Žiadateľovi (FK) bude uložený
poplatok v mesačnej zbernej faktúre vystavenej SFZ vo výške podľa čl. 24 tohto RS. ÚLK
zverejní zmenu v rámci ISSF.
b) V prípade, že žiadateľ nemal možnosť dodržať lehotu uvedenú v bode a), môže požiadať
ÚLK a súpera o súhlas na zmenu termínu najneskôr 10 dní pred dňom stretnutia, pričom
žiadateľovi (FK) bude udelený poplatok v mesačnej zbernej faktúre vystavenej SFZ vo výške
podľa čl. 24 tohto RS. Ak ÚLK zmenu termínu schváli, zverejní ju v rámci ISSF.
c) V prípade, že žiadosť, resp. dohoda o zmene termínu bude ÚLK predložená v termíne
kratšom ako 10 dní pred dňom stretnutia, ÚLK ju nemusí akceptovať. Výnimku z ustanovenia
uvedeného v písm. b je ÚLK oprávnená uplatniť výhradne v prípadoch:
• že FK obdrží nominačnú listinu na reprezentačné stretnutie v lehote kratšej, ako je
uvedené v tomto bode, a nominácia spĺňa ustanovenie písmena d tohto článku. FK
má právo požiadať o zmenu termínu, avšak táto žiadosť musí byť doručená
elektronickou formou najneskôr do 48 hodín od obdržania nominačnej listiny. Pri
uplatnení takejto požiadavky zo strany FK, nebude mu udelený poplatok za žiadosť
o zmenu termínu.
• že FK štartuje v stretnutí klubovej súťaže UEFA, a nie je možné dodržať 48hodinovú lehotu medzi stretnutiami tejto súťaže a FL. Pri uplatnení takejto
požiadavky zo strany FK, nebude mu udelený poplatok za žiadosť o zmenu termínu
a zmena termínu stretnutia bude vykonaná automaticky.
d) FK FL majú právo požiadať o zmenu termínu majstrovského stretnutia pri nedodržaní 48hodinovej lehoty medzi stretnutiami, a to v prípade, že majú do reprezentačných výberov SR
nominovaných minimálne 4 hráčov, uvedených v zozname hráčov „A“ družstva v ISSF a v
čase obdržania nominácie má nominovaný hráč odohratých za „A“ družstvo príslušnej
vekovej kategórie minimálne polovicu z odohraných súťažných stretnutí v príslušnej časti
súťaže. V prípade, že sa zainteresované FK nedohodnú na termíne stretnutia, rozhodne o ňom
ÚLK.
e) Zo zdravotných dôvodov môže klub požiadať o zmenu termínu stretnutia výhradne v
prípadoch, ktoré sú v súlade so znením čl. 37 ods. 1 SP, t. j. v prípadoch, ak príslušný orgán
verejného zdravotníctva svojím rozhodnutím nariadi opatrenie na predchádzanie ochoreniam
alebo opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia v rámci svojej územnej pôsobnosti, ktoré
svojou povahou vylučujú odohratie stretnutia. V prípade vydania takéhoto rozhodnutia je FK
povinný o tom bezodkladne informovať ÚLK a zároveň jej elektronickou poštou zaslať scan
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f)

tohto rozhodnutia. ÚLK elektronickou formou potvrdí dotknutému klubu prijatie doručeného
rozhodnutia vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie ochoreniam alebo opatrenia pri
ohrozeniach verejného zdravia, pričom dotknuté FK o zmene termínu stretnutia bezodkladne
informuje. V prípade nesplnenia informačnej povinnosti zo strany FK, je tento povinný
zaplatiť ÚLK na jej účet finančnú náhradu vo výške 3.000,- € a to do troch pracovných dní
odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie. V prípade neodohrania stretnutia
v pôvodne naplánovanom termíne z dôvodu vydania rozhodnutia príslušným orgánom
verejného zdravotníctva v zmysle prvej vety tohoto odseku, vytvorí ÚLK ochranný fond
v rámci svojho rozpočtu, z ktorého na základe schválenia Prezídia ÚLK uhradí druhému FK,
s ktorým mal byť zápas odohratý preukázateľné náklady spojené s neodohratím zápasu
v pôvodnom termíne (napr.: náklady za tlač vstupeniek na zápas v pôvodnom termíne,
náklady na predzápasové sústredenie a pod.).
V prípadoch neodohrania stretnutia z dôvodu nespôsobilosti hracej plochy alebo rozhodnutia
oprávneného štátneho orgánu (PZ SR), týkajúceho sa zabezpečenia ochrany zdravia a života
účastníkov stretnutia, je potrebné stretnutie odohrať v nasledujúci deň. Ak to však nie je
možné, predložia FK spoločný návrh termínu stretnutia do 48 hodín ÚLK. V prípade, že sa
FK nedohodnú, nový termín určí riadiaci orgán.
17. MEDZINÁRODNÝ STYK

FK FL sú povinné nahlásiť medzinárodný styk (aj v zahraničí) ÚLK (sekretariat@futbalulk.sk)
a medzinárodnému úseku SFZ (international@futbalsfz.sk) najneskôr 14 dní, v odôvodnených
prípadoch 7 dní pred jeho plánovaným uskutočnením. Klub následne požiada pri domácom
stretnutí KR (jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk) o obsadenie R. Medzinárodný styk nesmie narušiť
majstrovské súťaže. Nenahlásenie takéhoto stretnutia má za následok disciplinárne opatrenia.
18. POSTUP A ZOSTUP
FORTUNA LIGA - SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2021/2022 (počet účastníkov 12)
a) V dlhodobej súťaži sa odohrá 32 kôl (19 v jesennej a 13 v jarnej časti, ak riadiaci orgán neurčí
inak). Súťaž sa po základnej časti (22 kôl, každý s každým) rozdelí na nadstavbovú skupinu o
titul (1. - 6. družstvo FL po základnej časti) a nadstavbovú skupinu o účasť vo FL (7. - 12.
družstvo FL po základnej časti), v ktorej odohrajú družstvá ďalších 10 kôl.
b) Víťaz FL získa titul „Majster SR“ a spolu s najlepšie umiestnenými družstvami po ukončení
ročníka 2021/2022, resp. víťazom kvalifikačných stretnutí, má právo štartovať v súťažiach
UEFA (počet miest stanoví UEFA). V prípade, že víťazom SC sa stane družstvo, ktoré sa
umiestni na 1. - 3. mieste po skončení nadstavbovej časti o titul, odohrajú sa kvalifikačné
stretnutia o miestenku do kvalifikácie UEFA Európskej Konferenčnej ligy v zmysle čl. 12
tohto RS.
c) Družstvo, ktoré sa po ukončení súťažného ročníka 2021/2022 umiestni na 12. mieste
v nadstavbovej skupine o udržanie, zostupuje priamo do II.L súťažného ročníka 2022/2023.
Družstvo, ktoré sa umiestni na 11. mieste v nadstavbovej skupine o udržanie odohrá barážový
dvojzápas s družstvom, ktoré sa umiestni na 2., resp. 3. mieste II.L súťažného ročníka
2021/2022 v zmysle čl. 12, pís. c, d, e tohto RS.
19.VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
a) Ak nebude naplnený počet účastníkov FL podľa jej schválenej štruktúry, o zaradení ďalších
družstiev do FL na základe ustanovení SP rozhodne Prezídium ÚLK.
b)
Pravidlá o postupoch, zostupoch a určení priebežného, resp. konečného umiestnenia v súťaží
stanovujú články SP.
20. PODMIENKY PRE DELEGOVANÉ OSOBY
a) FK, ktorý je organizátorom majstrovského futbalového stretnutia, je povinný v zmysle SP, PF
a tohto RS, vytvoriť pre všetky delegované osoby, ku ktorým patria delegát zväzu (DZ), PR,
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b)
c)

d)

e)

R, AR, NR, PAR, VAR, AVAR, náležité podmienky pre výkon ich funkcie v stretnutí.
Delegát zväzu je zároveň najvyššie postavenou osobou na futbalovom stretnutí, kde zastupuje
SFZ so svojimi právami a povinnosťami, v zmysle predpisov SFZ.
Pre zabezpečenie výkonu povinností a práv delegovaných osôb (ďalej len DO) a hodnotenie
stretnutia, je organizujúci FK povinný zabezpečiť ochranu DO počas celého ich pôsobenia na
stretnutí, s využitím všetkých dostupných technických, organizačných a iných prostriedkov.
DO deleguje príslušná komisia SFZ. Správy a oznamy, ktorými informuje SFZ o obsadení, sú
určené pre DO.
Delegovanie DO v stretnutiach FL je
oznamované cez webovú stránku SFZ.
V odôvodnených prípadoch si SFZ vyhradzuje právo zmeniť spôsob oznámenia delegácie
podľa potreby (telefón alebo e-mail).
DO sa riadia všeobecne platnými predpismi SFZ, štatútmi komisií, zásadami pre činnosť DZ a
ustanoveniami zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí.
FK sa ukladá vyhradiť pre DO 4 samostatné a riadne označené miesta na tribúne, na úrovni
stredovej čiary, s dobrým výhľadom na hraciu plochu, toto miesto označiť „Miesta pre
delegované osoby“ a oddeliť ich od divákov a funkcionárov. Súčasne sa FK FL ukladá mať k
dispozícii funkčný televízny prijímač alebo notebook priamo v kabíne rozhodcov,
s možnosťou pripojenia videokamery, DVD prehrávača, príp. USB kľúča, či SD karty, za
účelom vzhliadnutia záznamu po stretnutí. Vzhliadnutie záznamu musí byť umožnené DO
v samostatnej miestnosti, bez prítomnosti iných osôb (s výnimkou videotechnika).
Aktívny R republikových súťaží nemôže nastúpiť ako riadne registrovaný hráč
v majstrovských stretnutiach FL.

Pokyny pre R a NR
NR je oficiálne delegovaná osoba SFZ. Pre zjednotenie výkladu o právach a povinnostiach NR,
vydáva KR tieto pokyny:
1. Na stretnutia FL deleguje KR NR z radov R, alebo AR uvedených na listine R a AR pre
príslušný súťažný ročník. NR zastúpi R, alebo AR v prípade, keď tento z vážnych dôvodov
nemôže ďalej plniť svoju funkciu (napr. pre zranenie, nevoľnosť a pod.). Ak to zdravotný stav
umožňuje, vystriedaný R alebo AR, dokončí stretnutie vo funkcii NR.
2. NR pred, počas, ako aj po stretnutí vypĺňa priebežne tlačivo Záznam o činnosti NR, ktoré je
povinný nosiť na stretnutie. Pri jeho vypĺňaní sa riadi pokynmi KR. Komplexne vyplnené a
podpísané tlačivo na oboch stranách zašle na príslušný riadiaci orgán a DK elektronickou
poštou iba v prípade disciplinárnych nedostatkov (dk@futbalsfz.sk, jaroslav.zabransky@
futbalsfz.sk a sekretariat@futbalulk.sk). Záznam o činnosti je NR povinný uchovávať u seba
pre prípad jeho vyžiadania, až do oficiálneho ukončenia súťažného ročníka riadiacim
orgánom príslušnej súťaže.
3. NR sa po nominácii na konkrétne stretnutie skontaktuje s R a dohodne sa na farebnom zladení
výstroja R a AR, a v prípade potreby aj na koordinácii dopravy do miesta stretnutia.
4. NR sa dostaví na štadión 90 min. pred UHČ. V príprave na stretnutie postupuje podľa
nasledovného harmonogramu a rozsahu činnosti:
•
90 min. pred ÚHČ po príchode do areálu štadióna sa spolu s R a AR sa zúčastní na
kontrole pripravenosti hracej plochy, lavičiek náhradníkov a technickej zóny. Za
prítomnosti zodpovedného domáceho usporiadateľa skontroluje aj podmienky pre svoju
činnosť (vhodné miesto medzi lavičkami náhradníkov, stolík, dáždnik, tabule na
striedanie). Určí miesto pre obsluhu nosidiel v blízkosti lavičiek náhradníkov. Dohodne
sa s R o mieste rozcvičovania náhradníkov a oznámi to vedúcim oboch družstiev.
Upozorní ich na potrebu farebného odlíšenia náhradníkov od hráčov na hracej ploche.
•
75 min. pred ÚHČ sa zúčastní na technickej porade prerokovania výstroja hráčov,
brankárov, oboch družstiev a rozhodcov navzájom. O nedostatkoch a sporných veciach
informuje R a ten zaujme konečné stanovisko. Následne zabezpečí odstránenie
nedostatkov.
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50 min. pred ÚHČ sa prezlečie do výstroja, skontroluje v kabínach družstiev výstroj
hráčov, kopačky, chrániče a tiež nepovolené predmety, nebezpečné pre hráča alebo
hráčov súpera v zmysle PF a plní si úlohy podľa požiadaviek R.
•
45 min. pred ÚHČ sú družstvá povinné mať v ISSF riadne vyplnené nominácie hráčov
a realizačných tímov v zápise o stretnutí. V prípade akýchkoľvek problémov
znemožňujúcich vyplniť elektronický zápis o stretnutí, sa vypíše papierový zápis
o stretnutí, do ktorého R uvedie odôvodnenie prečo nebolo možné urobiť elektronický
zápis o stretnutí. R je povinný do 35 hodín po stretnutí prepísať papierový zápis
o stretnutí do ISSF.
•
30 min. pred ÚHČ skontroluje, či sú podmienky pre jeho činnosť pripravené
v stanovenom rozsahu, skontroluje tiež spôsobilosť všetkých lôpt (v zmysle pravidla II),
pripravenosť zdravotnej služby a nosidiel, oboznámi sa v prípade potreby s obsluhou
tabule na striedanie. Ak sa vyskytnú nedostatky, informuje DZ, PR a hlavného
usporiadateľa (ďalej len HU), s požiadavkou o ich urýchlené odstránenie.
•
20 min. pred ÚHČ preberie s R a AR spôsob vzájomnej spolupráce počas stretnutia.
•
15 min. pred ÚHČ zabezpečí odchod hráčov z hracej plochy a skontroluje jej
pripravenosť na stretnutie.
•
10 min. pred ÚHČ ešte raz skontroluje svoje rozhodcovské potreby.
•
6-7 min. pred ÚHČ pred nástupom na hraciu plochu ešte raz skontroluje výstroj hráčov
a ich čísla na dresoch v súlade so zápisom o stretnutí, obutie (kopačky) hráčov. Ak zistí
nedostatky, upozorní R a dorieši ich odstránenie.
•
3-4 min. pred ÚHČ zaujme svoje predpísané miesto. Skontroluje počet oprávnených
osôb, ktoré zaujali miesto na lavičkách náhradníkov a skontroluje identifikačné preukazy
každého člena realizačného tímu. Ak je to potrebné, zabezpečí odstránenie nedostatkov,
príp. upozorní na ne R.
Počas priebehu stretnutia NR:
•
zaznamenáva všetky udelené osobné tresty (čas, číslo hráča, druh, a príp. aj dôvod podľa
vlastného pozorovania);
•
zaznamenáva dosiahnuté góly (čas, číslo strelca gólu, priebežný výsledok);
•
zabezpečuje striedanie hráčov, skontroluje ich výstroj. Keď je striedanie pripravené,
požiada AR1 o signalizáciu striedania. Ak R dá na to pokyn, tabuľou ukáže číslo
striedaného hráča a potom číslo striedajúceho hráča. Zabezpečuje, aby striedanie
prebehlo podľa PF. V prípade nedostatkov nedá signál na striedanie, pokiaľ sa
neodstránia. Vo vážnych prípadoch upozorní R v prerušenej hre a ten rozhodne s
konečnou platnosťou. O striedaní si vedie podrobnú evidenciu (čísla hráčov, príslušnosť
klubu, hrací čas);
•
v prípade, že dôjde k predĺženiu v rámci odvety barážového dvojzápasu o účasť vo FL,
semifinálových, resp. finálovom kvalifikačnom stretnutí o účasť v UEFA Európskej
Konferenčnej lige, resp. v odvete barážového zápasu o účasť vo FL, môže hlavný tréner
družstva využiť možnosť 6. striedania hráča v zmysle PF;
•
sleduje správanie lavičiek náhradníkov a technickej zóny v rozsahu stanovenom PF (str.
39) a tohto Rozpisu (čl. 10), vrátane využívania elektronických zariadení (mobil, tablet
a pod.) na monitorovanie hráčov daného družstva. Akékoľvek nešportové správanie
spôsobené neprimeraným využívaním elektronických zariadení je podnetom na
vykázanie danej osoby z technickej zóny. Na lavičke náhradníkov musia všetci oprávnení
zaujať svoje miesto. Stáť v tomto priestore môže v prípade potreby hlavný tréner, ktorý
udeľuje taktické pokyny. V prípade, že správanie osôb v technickej zóne presiahne
dovolenú hranicu, požiada sám o nápravu a ukľudnenie. Pri opakovaných prejavoch
nešportového správania alebo hrubého nešportového správania využije prerušenie hry a
upozorní R, ktorý vykáže vinníka z hráčskej lavičky, príp. urobí ďalšie opatrenia v súlade
s PF. O týchto skutočnostiach si vedie záznamy, s ktorými po stretnutí oboznámi R, DZ
a PR;
•
ak je potrebné ošetrenie hráča na hracej ploche, sleduje signalizáciu R a podľa nej
usmerňuje vstup oprávnených osôb na hraciu plochu. Po ošetrení zraneného hráča mimo
•

5.
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6.

7.

8.

9.

hracej plochy je nápomocný, ak je to možné, aby sa takýto hráč vrátil do hry podľa
pravidiel futbalu;
•
kontroluje priebeh rozcvičovania náhradníkov (miesto, spôsob rozcvičovania sa bez lopty
a farebné rozlíšenie náhradníkov od hráčov na hracej ploche). Zabezpečí odstránenie
nedostatkov;
•
sleduje udalosti na hracej ploche i mimo nej. V prípade potreby podá informáciu R, ak
bude o to požiadaný, a to ihneď alebo správu po skončení stretnutia. V prípade vážnej
disproporcie v totožnosti napomínaných alebo vylúčených hráčov, má R pravdivo
informovať, aby sa predišlo chybným rozhodnutiam;
•
sleduje dohodnutý pokyn R o nadstavenom hracom čase každého polčasu. V poslednej
minúte riadneho hracieho času (cca 15 sekúnd pred jeho uplynutím) oznámi tabuľou
dĺžku nastavenia hracieho času tak, aby informáciu získalo, čo najviac prítomných;
•
sleduje funkčnosť a činnosť podávačov lôpt. Pri nedostatkoch upozorní HU a dorieši ich
odstránenie;
•
po ukončení prvého polčasu spolupracuje pri zabezpečení predpísaného spôsobu odchodu
hráčov a rozhodcov z hracej plochy do kabíny;
•
v súlade s bodom 1 týchto pokynov, si pred prevzatím funkcie zistí a porovná potrebné
údaje (odohraný hrací čas, napomínaných a vylúčených hráčov, striedania), a potom
pokračuje v novej funkcii. Podobne R a AR postupujú v súlade s týmito pokynmi, ak
pokračujú vo funkcii NR;
Po skončení stretnutia NR:
•
spolupracuje pri zabezpečení predpísaného spôsobu odchodu hráčov a rozhodcov z hracej
plochy do kabíny;
•
poskytne všetky údaje R na doplnenie zápisu o stretnutí v potrebnom rozsahu a je
nápomocný pri jeho vyplňovaní. V žiadnom prípade však sám zápis nevyplňuje, pokiaľ
riadiaci orgán nestanoví inak;
•
poskytne informácie o kritických situáciách v priebehu stretnutia R, AR, DZ a PR.
FK, ktorý je organizátorom súťažného stretnutia, vytvorí NR podmienky pre výkon jeho
funkcie v rozsahu týchto pokynov. NR je oficiálne delegovaná osoba SFZ, preto v prípade
potreby je povinná usporiadateľská služba, ale i účastníci stretnutia (hráči, tréneri a
funkcionári) rešpektovať jeho pokyny a rozhodnutia.
R po ukončení stretnutia skontroluje a doplní všetky potrebné údaje do elektronického zápisu
o stretnutí a za prítomnosti vedúcich oboch zúčastnených družstiev ho uzavrie do 15 minút
po stretnutí. Vytlačí jeden exemplár elektronického zápisu o stretnutí, ktorý podpíšu obaja
kapitáni. Tento zápis bude rozhodca povinný uchovávať u seba pre prípad jeho vyžiadania, až
do oficiálneho ukončenia súťažného ročníka riadiacim orgánom príslušnej súťaže. Originál
zápisu o stretnutí podpísaný kapitánmi je R povinný zaslať na príslušný riadiaci orgán a DK
SFZ
elektronickou
poštou
iba
v
prípade
disciplinárnych
nedostatkov
(sekretariat@futbalulk.sk, dk@futbalsfz.sk, jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk).
R je povinný vyplniť a uzavrieť elektronický zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia.
Vo výnimočnom prípade, ktorého odôvodnenie uvedie do zápisu o stretnutí, tak môže
vykonať najneskôr do 3 hodín po skončení stretnutia.

Pokyny pre delegáta zväzu a PR
Pokyny pre delegáta zväzu
Delegát zväzu (ďalej len DZ) je najvyššie postavená osoba na futbalovom stretnutí. Zastupuje na
ňom SFZ so svojimi právami a povinnosťami v zmysle noriem SFZ. Na stretnutí plní svoju
kontrolnú a hodnotiacu funkciu.
Na súťažné stretnutie prichádza 120 min. pred jeho začiatkom.
Počas priebehu stretnutia úzko spolupracuje zo zástupcom organizátora zodpovedného za priebeh
podujatia, HU, BM, ako aj ďalšími funkcionármi stretnutia.
Vykonáva kontrolu pripravenosti podujatia, kontrolu platnosti certifikátu štadióna
a Bezpečnostného certifikátu, sleduje pôsobenie činnosti HU, BM a celej US.
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Spolu s ostatnými delegovanými osobami skontroluje pripravenosť hracej plochy (správne
a riadne vyznačenie čiar, bránok, lavičiek náhradníkov a umiestnenie reklamných panelov okolo
hracej plochy). V prípade nedostatočnej pripravenosti HP a jej náležitostí, požiada organizátora
stretnutia o zosúladenie stavu s PF. V prípadoch nespôsobilosti hracej plochy podrobne uvedie
zistenia vo svojej správe.
Stanoví začiatok koordinačnej porady pred stretnutím, spravidla 75 minút pred začiatkom
stretnutia. Z porady pred stretnutím sa vyhotovuje záznam, ktorý si ukladá k dokumentácii zo
stretnutia.
V priebehu podujatia dozerá na priebeh stretnutia, sleduje správanie sa hráčov, realizačných
tímov, divákov, funkcionárov, podávačov lôpt, prípadne ďalších osôb, ktoré majú možnosť
pohybovať sa v priestoroch ihriska.
DZ má právo pri dokumentovaní incidentov počas priebehu stretnutia používať fotoaparát,
videokameru, alebo iné prostriedky na snímanie obrazu.
V prípadoch zistenia nedostatkov upozorní na ne HU a požiada o nápravu.
V priebehu podujatia dohliada na zákaz predaja alkoholických nápojov a nápojov, ktorých predaj
je podmienený podávaním v papierových, alebo plastových obaloch.
Z priebehu stretnutia vypracuje DZ v ISSF svoju správu, v ktorej pravdivo uvedie všetky
skutočnosti, ktoré zistil počas svojej delegácie. Pri spracovaní správy spolupracuje s PR. Správu
delegáta zo stretnutia DZ uzatvorí v ISSF do 48 hod. od skončenia stretnutia.
Úzko spolupracuje s riadiacim orgánom prostredníctvom komisie delegátov SFZ a plní úlohy
vyplývajúce z požiadaviek riadiaceho orgánu v súvislosti s organizáciou stretnutia, ale aj jeho
priebehom a monitoringom.
Pokyny pre PR:
PR na stretnutie prichádza spravidla 90 min. pred UHČ. Na futbalovom stretnutí plní
svoju pozorovaciu a hodnotiacu funkciu. Zúčastňuje sa koordinačnej porady pred stretnutím. V
priebehu stretnutia zo svojho miesta (spravidla na hlavnej tribúne) sleduje výkony rozhodcov a
nestranne a objektívne zaznamenáva ich klady a nedostatky. Po skončení stretnutia PR zhodnotí
výkon všetkých rozhodcov. Správu PR riadne vyplní a uzatvorí v ISSF nasledovne:
• v prípade udelenej ČK alebo vypísania tlačiva k disciplinárnemu pokračovaniu zo
stretnutí hraných v piatok, sobotu a nedeľu, zašle správu najneskôr do pondelka do 14:00
hod. Zo stretnutí hraných v ostatných dňoch týždňa, zašle správy najneskôr do 24 hod po
ukončení stretnutia;
• v prípade, že nenastal ani jeden z vyššie spomínaných prípadov, správy zo stretnutí
hraných v piatok, sobotu a nedeľu zašle PR najneskôr do utorka do 8:00 hod, zo stretnutí
hraných v ostatné dni týždňa najneskôr do 24 hod po ukončení stretnutia.
Elektronickou
poštou
zasielajú
svoje
správy
PR
na
adresu
KR
SFZ
(jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk).
V prípadoch, ktoré sú hodné zreteľa a PR ich považuje za potrebné uviesť v Správe DZ zo
stretnutia, úzko spolupracuje s DZ.
PR je delegovanou osobou zväzu príslušnou KR.

a)

21. SŤAŽNOSTI
V prípade, že chce FK podať sťažnosť na výkon R, AR alebo NR, táto musí byť podaná
výhradne prostredníctvom ISSF príslušnému riadiacemu orgánu, teda športovo-technickej
komisii ÚLK (nie komisii rozhodcov SFZ), najneskôr do 48 hodín po stretnutí. Sťažnosť musí
obsahovať:
• názov (a adresu) klubu, ktorý podáva sťažnosť,
• mená a priezviská (a adresy) osôb oprávnených klub zastupovať,
• označenie stretnutia (súťaže a kola), ktoré je predmetom sťažnosti,
• popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R, AR, alebo NR), voči ktorým podáva klub
sťažnosť, s vyznačením času (minutáže).
Poplatok za prerokovanie sťažnosti na výkon R, AR alebo NR bude FK zahrnutý do mesačnej
zbernej faktúry vystavenej SFZ a bude vrátený klubu iba v prípade, že sťažnosť bola uznaná
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za opodstatnenú vo všetkých jej bodoch. Listy, resp. podnety klubov, ktoré nespĺňajú vyššie
uvedené podmienky oficiálnej sťažnosti nebudú príslušným riadiacim orgánom prerokované.
b) Štatutárny orgán klubu alebo ním splnomocnený funkcionár, je do 48 hodín po skončení
stretnutia oprávnený podať na príslušný riadiaci zväz námietku. Námietka musí byť podaná
výlučne elektronicky v ISSF, v súlade so znením čl. 85 a 86 SP.
22. SPROSTREDKOVATELIA
Od 1. 4. 2015 vstúpili do platnosti pravidlá FIFA o činnosti sprostredkovateľov, ktoré nahradili
dovtedajšie predpisy pre licencovaných agentov hráčov. Poplatok za registráciu nového
sprostredkovateľa uvádza príloha č. 11.
Menný zoznam sprostredkovateľov v rámci SFZ je prístupný na webovom sídle:
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/sprostredkovatelia.html
23. OSTATNÉ USTANOVENIA K ORGANIZÁCII STRETNUTIA
a) Voľný vstup na vyhradené, prípadne riadne označené sedadlá majú:
• Delegáti SFZ - 2 miesta;
• Vedenie hosťujúceho družstva;
• Akreditovaní zástupcovia médií - píšuci novinári, rozhlasoví reportéri a pracovníci
televízie
o akreditácia redakcií sa vykoná pred otvorením súťažného ročníka, pričom
novinári, členovia „Klubu športových novinárov“ majú právo voľného vstupu
na stretnutia na voľné miesta v sektoroch hľadiska. Akreditácie sú výhradne
v kompetencii FK;
• Osoby telesne postihnuté s preukazom ZTO a ZTP/P.
b) Pri stretnutiach FL môže byť maximálny počet oficiálnych členov výpravy 32 osôb (20
hráčov, tréner, asistent/i, lekár, masér, fyzioterapeut a vedúci družstva), pričom na lavičke
náhradníkov môže sedieť maximálne 18 osôb (tréner, asistent trénera, tréner brankárov,
kondičný tréner, lekár, masér, fyzioterapeut, vedúci družstva, pričom klub je povinný určiť 9
osôb z uvedených a 9 náhradníkov). V prípade, že tréner alebo asistent trénera je uvedený v
zápise o stretnutí aj ako hráč, na lavičke sa môže zdržiavať o jednu, resp. príslušný počet osôb
menej.
c) FK FL sú pri organizácii domáceho stretnutia pre zástupcov médií povinné zabezpečiť:
• vyhradenú miestnosť pre prácu pred, počas a po stretnutí, do ktorej nemajú prístup iné
neoprávnené osoby, vybavenú pracovnými pultmi (stolíkmi) s internetovým pripojením
a bezproblémovo dostupným WC;
• zápasové súpisky družstiev, najneskôr 30 minút pred výkopom;
• dostatočný počet fotoviest pre fotoreportérov, umožňujúcich im vstup do vyhradených
priestorov na/pri hracej ploche;
• vyhradené miesta na tribúne, viditeľne oddelené od ostatných miest tak, aby zástupcom
médií bolo umožnená práca pred, počas a po stretnutí, bez akéhokoľvek vstupu iných
neoprávnených osôb do tohto vyhradeného priestoru;
• konanie tlačovej konferencie s účasťou oboch hlavných trénerov do 30 minút po
skončení stretnutia;
• priestor mixzóny pre kontakt s hráčmi, či inými zástupcami jednotlivých družstiev,
bezprostredne po stretnutí.
d) US musí zabezpečiť vstup divákov tak, aby prechádzali cez oficiálne vchody a prešli
bezpečnostnou prehliadkou. V prípade zistenia prenosu pyrotechniky a zakázaných
predmetov, US odovzdá osobu, u ktorej pyrotechniku alebo zakázaný predmet našiel PZ SR a
zároveň informuje DZ.
e) Pri organizovaní stretnutia FL je jeho organizátor povinný zriadiť pri vchodoch a východoch a
v priestoroch štadióna kamerový systém (§ 21 zákona 1/2014 Z. z.), ktorý umožní nepretržité
monitorovanie priestorov štadióna počas stretnutia, identifikáciu fyzickej osoby alebo
predmetu a zabezpečí digitálny záznam. Kamerový systém musí byť zriadený tak, aby
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nezasahoval do súkromia fyzických osôb, ktoré nie sú účastníkmi stretnutia. Priestory
monitorované kamerovým systémom musia byť zreteľne označené ako monitorované pri
každom vstupe na štadión. Pre potreby delegovaných osôb je obsluha kamerového systému
povinná zabezpečiť prehranie záberov podľa ich požiadavky, a prípadne pre potreby DK
zabezpečiť nahranie týchto záberov na prenosný nosič dát.
Ak je štadión miestom konania rizikového stretnutia alebo stretnutia, pri ktorom to ustanovujú
požiadavky UEFA alebo SFZ, sektory hostí musia byť od ostatných sektorov oddelené tak,
aby nebol možný pohyb divákov medzi týmito sektormi.
Pred každým vstupom do areálu štadióna, v blízkosti pokladní, ako aj pred vstupnou bránou
do sektora musia byť tabule s vyznačenými zakázanými predmetmi. Rovnaké tabule musia
byť umiestnené aj nad okienkami pokladní.
Usporiadanie športového zariadenia a športoviska nesmie podnecovať účastníkov podujatia
k nevhodnému správaniu. Musí zabezpečovať efektívnu kontrolu všetkých účastníkov
podujatia, účelné rozmiestnenie bezpečnostných prekážok slúžiacich na ich rozdelenie,
označenie a zatvorenie sektorov pre divákov. Sektory pre divákov je možné rozdeliť aj
reťazou osôb, vytvorenou z členov US.
Pri organizovaní podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť 4000 a viac divákov, musia byť
zriadené vo vnútornom priestore štadióna najmenej dve miesta zdravotníckej pomoci, so
zdravotníckym pracovníkom. Pri ostatných podujatiach musí byť zriadené najmenej jedno
miesto zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom alebo osobou, ktorá získala
potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci.
f) HU riadi organizovanie podujatia a zabezpečuje plnenie úloh podľa pokynov organizátora
stretnutia. HU sa preukazuje osvedčením HU.
BM je odborne spôsobilý usporiadateľ, ktorého organizátor stretnutia určil, aby organizoval a
riadil činnosť usporiadateľskej služby, pripravoval, riadil, vykonával a vyhodnocoval
bezpečnostné opatrenia na mieste konania podujatia. BM v priebehu stretnutia operatívne
určuje bezpečnostné opatrenia, koordinuje ich výkon a podľa potreby zabezpečuje súčinnosť
US s PZ a obecnou políciou. Preukazuje sa osvedčením BM.
HU, BM a usporiadateľ sú povinní v čase konania stretnutia na vyzvanie predložiť doklad
totožnosti a osvedčenie HU, osvedčenie BM alebo preukaz usporiadateľa organizátorovi
stretnutia, dozornému orgánu, príslušníkovi PZ a DZ.
g) V stánkoch s občerstvením musia byť používané iba plastové, resp. papierové poháre
a taniere. Akékoľvek sklenené predmety sú zakázané. Nemôžu sa predávať nápoje
v akýchkoľvek uzatvárateľných obaloch.
Ak ide o rizikové stretnutie je zakázané predávať akékoľvek alkoholické nápoje s vyšším
obsahom alkoholu ako 4.1% obj. jednotiek, ak obec podľa osobitného predpisu nevydala
obmedzenie alebo úplný zákaz ich predaja.
h) Výšku vstupného na každé stretnutie si stanovuje a vstupenky zabezpečuje usporiadajúci FK.
Výška vstupného pre fanúšikov hostí nesmie byť vyššia ako cena vstupeniek do
porovnateľného sektoru pre domácich fanúšikov. Ak ide o rizikové podujatie postupuje FK
FL podľa 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde je povinnosť organizátora stretnutia
vyčleniť sektor nižšej a vyššej kategórie vstupeniek. Celkový počet poskytnutých vstupeniek
do sektoru hostí musí byť minimálne 5% celkovej kapacity štadióna. Hosťujúci FK je
v prípade záujmu o zakúpenie vstupeniek povinný v dostatočnom časovom predstihu zaslať
usporiadajúcemu FK záväznú písomnú objednávku, s uvedením požadovaného počtu
vstupeniek na stretnutie. FK, ktorý si vstupenky objednal a obdržaný počet vstupeniek
nepredá, je povinný nepredané vstupenky najneskôr v deň stretnutia (alebo podľa dohody
klubov) vrátiť, resp. doručiť usporiadajúcemu FK, aj s úhradou za predané vstupenky. Ak tak
neurobí, bude povinný usporiadajúcemu FK uhradiť plnú finančnú náhradu, za všetky
obdržané, aj nepredané vstupenky.
Vstupenky do sektoru hostí bude predávať len hosťujúci FK, ktorý zistením totožnosti
kupujúceho pri predaji vstupenky zabezpečí evidenciu predaných vstupeniek, ktorá môže byť
nápomocná pri identifikácii osôb, porušujúcich návštevný poriadok príslušného štadióna.
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i)

j)
k)
l)

m)

n)
o)

Ak ide o podujatie v osobitnom režime, môže vstupenky do sektoru hostí po dohode s
hosťujúcim FK predávať aj usporiadajúci FK. V takomto prípade však usporiadajúci FK
preberá plnú zodpovednosť za správanie fanúšikov hostí. Hosťujúci FK poskytne v takomto
prípade maximálnu súčinnosť pri identifikácii problémových fanúšikov.
Ak hosťujúci klub záväzne písomne objedná lístky do sektoru hostí, nemôže už lístky do tohto
sektoru poskytnúť domáci klub do predaja a nemôže ani otvoriť iné sektory pre fanúšikov
hostí. V prípade, že je kontaktovaný fanúšikovskou skupinou hosťujúceho klubu je povinný
informovať hosťujúci klub o tomto fakte. Zároveň zvolá zasadnutie bezpečnostnej komisie za
účasti predstaviteľov obce, PZ SR a hosťujúceho klubu, aby si v tejto veci dohodli ďalší
postup.
Vo FL je TV partnerom ÚLK zhotovovaný videozáznam z každého stretnutia. Tento záznam
je k dispozícii pre kluby a odborné komisie (KR SFZ, resp. DK SFZ) na ftp servri, ktorý bude
komunikovaný pred začiatkom sezóny prostredníctvom sekretariátu ÚLK.
Pre potreby klubov FL a PR je k dispozícii záznam stretnutia aj prostredníctvom USB kľúča.
Zodpovednosť za nahratie záznamu na USB kľúč je na usporiadajúcom klube, ktorý je
povinný zabezpečiť USB kľúč (najmenej 32 GB) a jeho distribúciu k zástupcovi TV partnera
ÚLK, tak aby mohlo byť záznam na túto SD kartu nahratý. Klub FL je povinný zabezpečiť
použitie videozáznamu výlučne pre interné potreby Klubu, a to za účelom analýzy, štatistiky,
zberu dát a skvalitnenia tréningového procesu Klubu. Klub FL je oprávnený vysielať
videozáznam s vodoznakom loga vysielateľa a komentárom vysielateľa jednu hodinu po
skončení zápasu na klubovej webovej stránke a na klubovej televízii.
V prípade, že o záznam okamžite po stretnutí má záujem aj hosťujúci klub, vedúci družstva
hostí je povinný informovať DZ o takejto požiadavke. DZ túto požiadavku odkomunikuje na
predzápasovej porade s predstaviteľmi oboch klubov. V prípade takejto požiadavky je
usporiadajúci klub povinný zabezpečiť nahratie záznamu aj na USB kľúč hosťujúceho klubu.
Usporiadajúci FK je povinný pri majstrovskom stretnutí v II. polčase oznámiť rozhlasom
počet prítomných divákov.
FK sú povinné viesť vlastnú evidenciu napomínaných (ŽK) a vylúčených (ČK) hráčov. FK
zodpovedajú za skutočnosť, že hráči v treste nenastúpia na stretnutie.
V prípade, že hlavný tréner družstva alebo jeho asistent bude v majstrovskom stretnutí R
stretnutia vykázaný z lavičky náhradníkov, je organizujúci klub povinný zabezpečiť mu
bezpečné miesto na tribúne. Po vykázaní na tribúnu sa nemôže hlavný tréner alebo jeho
asistent zdržiavať v blízkosti lavičky a komunikovať s ostatnými členmi realizačného tímu
a udeľovať sprostredkovane pokyny družstvu. V prípade porušenia tohto ustanovenia sa voči
trénerovi, príp. asistentovi trénera začne disciplinárne konanie v zmysle DP.
Odchod vykázaného trénera (asistenta) z lavičky na vyhradené miesto zabezpečí člen US,
viditeľne označený v zmysle znenia ods. e vyššie, ktorý vykázaného trénera (asistenta) na
vyhradené miesto odprevadí a až do ukončenia stretnutia zodpovedá za jeho bezpečnosť.
V prípade, že vykázaný tréner (asistent) neakceptuje odchod na vyznačené miesto, R nebude
pokračovať v stretnutí.
Pri udelení pokuty bude FK udelená príslušná suma v mesačnej zbernej faktúre dňom
rozhodnutia DK. FK je povinný vykonať úhradu najneskôr v deň splatnosti uvedenom na
mesačnej zbernej faktúre SFZ, pričom podanie odvolania nemá odkladný účinok. Pokiaľ je
výsledkom odvolacieho konania zmena výšky pokuty, bude príslušná suma kreditovaná na
mesačnú zbernú faktúru dňom rozhodnutia odvolacej komisie SFZ. V prípade nesplnenia
uvedených podmienok bude postupované v zmysle príslušných článkov DP, SP a tohto RS.
Pokuty udelené fyzickým osobám (jednotlivcom napr. hráčom, trénerom) sú pripísané na
mesačnú zbernú faktúru FK, v ktorom je jednotlivec registrovaný. FK si na základe
zmluvného vzťahu s dotknutou fyzickou osobou príslušnú pokutu vysporiada.
V priebehu stretnutia je z dôvodu bezpečnosti účastníkov podujatia zakázané používanie
lietajúceho kvadrakoptéru - dronu na celom štadióne.
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24. POPLATKY – uvedené vo futbalových predpisoch SFZ
Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr (v ISSF –
typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet
(platby šekom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené) uvedený na
faktúre.
Mesačná zberná faktúra je v ISSF generovaná vždy prvý pracovný deň mesiaca, nasledujúcom po
fakturačnom období, za ktoré sa vystavuje mesačná zberná faktúra. Splatnosť faktúry je 10 dní,
okrem prípadov, že deň splatnosti vychádza na piatok, sobotu, nedeľu alebo deň pracovného
pokoja, v tomto prípade sa splatnosť faktúry predlžuje do prvého pracovného dňa nasledujúceho
po piatku, sobote, nedeli alebo dni pracovného pokoja (spravidla nasledujúci pondelok).
Okrem športovo-technických dôsledkov za nedodržanie splatnosti všeobecnej faktúry, je SFZ
oprávnený fakturovať klubu poplatok za oneskorenie platby všeobecnej faktúry v nasledujúcom
mesiaci.
Za uhradenie poplatkov riadne a včas, sa považuje ich uhradenie v lehote splatnosti (pripísanie
sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške.
EÚ synchronizuje informácie o uhradených faktúrach do systému ISSF každý pracovný deň, na
základe bankového výpisu z predchádzajúceho dňa (platí aj pri priamom vklade na účet SFZ).
Reklamácie nesprávnych položiek na mesačnej zbernej faktúre (v ISSF – typ všeobecná faktúra)
sa podávajú na príslušnom zväze (ÚLK, SFZ, RFZ, ObFZ), ktorého orgán (komisia) danú položku
na faktúru zadal. Uznané reklamácie budú zohľadnené v nasledujúcej mesačnej zbernej faktúre.
Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej súťaže sú informované o neuhradených faktúrach
a dôsledkoch ich neuhradenia e-mailovou notifikáciou a prostredníctvom oznamov v ISSF,
v ktorom sa pre potreby SFZ a jeho členov vytvára automaticky zoznam klubov, ktoré neuhradili
riadne a včas mesačné zberné faktúry. V prípade rozporu o uhradení platby, plnenie povinnosti
preukazuje platiteľ dokladom z banky alebo bankovým výpisom EÚ. V prípade, ak reklamácia
úhrady v plnej výške a v lehote splatnosti bola uznaná, účinok športovo-technických dôsledkov sa
ruší ku dňu, kedy bola úhrada mesačnej zbernej faktúry pripísaná v prospech účtu SFZ.
Všetkým aktívnym klubom a zväzom bude do mesačnej zbernej faktúry generovaný poplatok za
správu, prevádzku a služby ISSF podľa platného cenníka.
Všetky poplatky uvedené v cenníku, s výnimkou poplatku za vystavenie RP, sú hradené FK
formou mesačnej zbernej faktúry vystavenej SFZ (príloha č. 11 – Cenník poplatkov).
25. TITULY A CENY
1) Tituly získajú:
• víťaz FL ročník 2021/2022 - „Majster SR“
• víťaz súťaže Fair play FL 2021/2022
2) V prípade, že jednou z cien je medaila, prípadne plaketa, ich počet je nasledovný:
• 50 ks
26. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Tento Rozpis ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022 schválilo Prezídium ÚLK hlasovaním dňa
07.06.2021 a výkonný výbor SFZ hlasovaním dňa 14. júla 2021.
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