
Zápisnica 

zo zasadnutia predstaviteľov klubov  II. ligy 

konaného dňa 27.07.2017 vo Vyhniach 

 

Prítomní: podľa prezenčnej  listiny 

Program: v priloženej pozvánke 

 

K bodu 1: 

  Zasadnutie predstaviteľov klubov II. ligy otvoril a rokovanie viedol p. 
Miroslav Richtárik, vedúci oddelenia riadenia súťaží SFZ, ktorý v úvode 
privítal účastníkov, predstavil svoju osobu a predniesol organizačné pokyny 
k zasadnutiu, ako aj program zasadnutia. Privítal Generálneho sekretára 
SFZ pána Jozefa Klimenta a požiadal ho o krátky príhovor. 

GS SFZ p. Kliment odovzdal pozdrav prezidenta SFZ p. Kováčika, ktorý 
sa živo zaujíma o dianie pred začatím súťaže, aj keď čerpá dovolenku. 
Vyjadril sa v krátkosti  k osobe pána Richtárika, o jeho akceptácii ako osoby 
v tejto funkcii zo strany SFZ ako aj klubov. Vyslovil  želanie, aby súťaž začala 
v poriadku a hlavne regulárne ( čo sa týka počtu účastníkov súťaže ... VSS 
Košice ). 

 

K bodu 2:  

Voľba členov asociácie klubov II. ligy. Pán Stanislav Neuschl  
(Žiar/Dolná Ždaňa) predložil návrh k voľbe 12 klubov s právom delegovať 
riadnych delegátov Konferencie SFZ na obdobie do 30.6.2018. Jeho 
predložený návrh bol jednomyseľne schválený všetkými 15-timi  prítomnými 
zástupcami klubov. Pán Csútora  (ŠTK Šamorín)  upozornil zástupcov klubov 
o dôležitosti zúčastňovať sa zasadnutí a hlavne o účasti na Konferencii SFZ,  
kde prezentujú určitú jednotnosť klubov II. ligy.  

Schválené boli FK: MFK Skalica, FC ŠTK 1914 Šamorín, FC 
Lokomotíva Košice, Partizán Bardejov, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, FK 
Pohronie Žiar nad Hronom / Dolná Ždaňa, FK NOVES Spišská Nová Ves, 
MFK Lokomotíva Zvolen, FK Poprad, FK Inter Bratislava, Slavoj Trebišov, 
KFC Komárno  



K bodu 3:  

K termínovej listine M. Richtárik upozornil na to, že družstvá ktoré sú 
„B“ družstvá, nemôžu hrať v tom istom dni ako hrajú „A“ družstvá – týka sa 
to Žiliny, Podbrezovej a Trebišova ( „farma“ Michaloviec). Ďalej požiadal 
kluby o zaslanie údajov a fotografií členov realizačných tímov, aby mohli byť 
vyrobené identifikačné karty. Taktiež si overil, či všetky družstvá dostali už 
20 lôpt, ktoré budú hracími pre celú súťaž.  

Predsedajúci poukázal aj na skutočnosť, že FK sú povinné nahrávať 
svoje domáce stretnutia na videozáznam a následne po stretnutí ho uložiť  
do videoarchívu. Nováčikovia súťaže sú povinní zriadiť si kontá, aby mohli 
videá k jednotlivým stretnutiam ukladať. 

Taktiež boli zástupcovia klubov II. ligy upozornení, že všetkých ktorých 
budú musieť mať v zápise o stretnutí ( tréner, vedúci mužstva, lekár, masér 
a pod.,) musia byť nahratí v ISSF, inak ich nedostanú do zápisu o stretnutí 
a ten sa nebude dať uzavrieť. Taktiež všetci uvedení činovníci družstiev 
musia mať uhradené členské poplatky, teda už vygenerovanú faktúru. 

 

K bodu 4:  

Pán Richtárik sa dotkol aj témy zaradenia družstva FC VSS Košice, 
ktoré splnilo všetky povinnosti k riadnemu zaradeniu do súťaže (uhradenie 
všetkých poplatkov, zaplatenie štartovného a poplatku SOZA, predloženie 
platnej zmluvy o prenájme štadióna kde budú hrávať).  

Na základe uvedeného bol klub FC VSS Košice zaradený do súťaže, aj 
keď boli neoficiálne prezentované rôzne interpretácie, že toto družstvo do 
súťaže  nakoniec nenastúpi.  

V tomto bode odznela aj otázka  Licenčného systému pre II. Ligu (ktorý 
sa pripravuje), kde bude už zadefinované čo musí klub pre účasť v II. lige 
splniť, aby sa predišlo podobnej situácii ako je to dnes s FC VSS Košicami.  

 

K bodu 5:  

Predsedajúci podrobne vysvetlil filozofiu možných postupov a zostupov 
do a z II. ligy, ktoré sú zapracované do RS tak, aby neboli porušené 
ustanovenia platného SP. 

 

 



K bodu 6:  

 GS SFZ pán Kliment po prevzatí  oficiálneho vyjadrenia FC VSS Košice 
informoval prítomných o znení oficiálneho dokumentu o odhlásení sa zo 
súťaže dospelých, ako aj zo súťaží mládeže. Táto informácia bola dôležitá pre 
družstvo ŽP Podbrezová, ktorý mali hrať s FC VSS. Stretnutie 1. kola bude  
odložené a Komisia osloví ďalšie kluby, ktoré majú právo štartovať v II. Lige, 
aby súťaž bola doplnená na 16 účastníkov.  

Z úst pána Lônčíka odznela informácia ohľadne Komisie pre štadióny 
a ihriská (KŠI)-certifikácia a pasportizácia štadiónov, pričom poukázal na 
skutočnosť, že v systéme, na stránke SFZ, nie je ešte aktuálny stav 
certifikácie štadiónov, ale je informácia od KŠI, že družstvá majú schválené 
hracie plochy a môžu odohrať stretnutia na svojich štadiónoch. Kde boli 
pripomienky, tam sú zadané aj termíny na odstránenie zistených 
nedostatkov. 

Pán Csútora informoval o predbežných rokovaniach na SFZ 
o financiách pre II. ligu, o pomoci SFZ vo forme úhrady nákladov za 
rozhodcov od jarnej časti súťažného ročníka.  

  

Zapísala: T.Polatseková 

Schválil: M.Richtárik, predseda Komisie SFZ pre riadenie II.ligy 

 


