
Zápisnica č. 04/17 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 1. mája 2017
v Tatranskej Lomnici.

Prítomní: Ján Kováčik – prezident SFZ
Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK
Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ
Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy
Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK
Petr Kašpar – zástupca ÚLK
Pavol Šípoš – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 
Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ
Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ
Milan Lešický – zástupca trénerov
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky

Ospravedlnený: Tibor Végh - zástupca ÚLK

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Ján Lipták – kontrolór SFZ
Milan Malatinský – reprezentačný tréner SR U19
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19.
4. Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ.
5. Schvaľovanie návrhu na podmienečné udelenie/neudelenie licencií mládeže SFZ

ÚTM-FA a  Grassroots-ÚTM na súťažný ročník 2017/2018 (prípad Košice
a Banská Bystrica).

6. Schvaľovanie návrhu na úhradu materiálu pre usporiadateľskú službu
futbalových klubov FL a  2. ligy v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom
systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.

7. Informácia o z mene pravidiel futbalu a iné dôležité rozhodnutia (obežník FIFA
č.8).

8. Informácia o zmene a doplnení pravidiel futbalu 2017/18 (platné od 1.6.2017).
9. Modifikácie pravidiel futbalu 2017/18 (povolené pre národné asociácie).
10. Informácia o rozhodnutiach Prvostupňového orgánu licenčného konania

v súvislosti s udelením licencií pre súťaže UEFA a FL súťažného ročníka
2017/18.

11. Informácia o príprave poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.
12. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie

apríl 2017.
13. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
14. Diskusia.



K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu
zasadnutia a požiadal o doplnenie dvoch bodov, konkrétne o bod č. 15 s názvom  „Schvaľovanie
návrhu termínu finále Česko-Slovenského pohára“  a bod č. 16 s názvom  „Prerokovanie
žiadosti na rozšírenie počtu členov VV SFZ (zástupcu II. ligy)“. Následne dal o ňom hlasovať.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenie č. 40/17 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 29.06.2017 v Poprade.
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ.
3) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi SFZ, prezidentovi ÚLK a  predsedom RFZ, aby
v termíne do 25.04.2017 oznámili mená členov mandátovej komisie, návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice. 

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.

V termíne do 25.04.2017 oznámili všetci zodpovední mená členov mandátovej komisie, návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice. 

Uznesenie č. 41/17 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na podmienečné udelenie / neudelenie licencií mládeže SFZ ÚTM-FA
a Grassroots-ÚTM na súťažný ročník 2017 / 2018 v zmysle predloženého návrhu.
2) VV SFZ určuje deň 30. apríl 2017 za konečný termín na splnenie podmienok pre kluby, ktoré
doposiaľ licenčné podmienky nesplnili.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.

Návrh na podmienečné udelenie / neudelenie licencií mládeže SFZ ÚTM-FA a Grassroots-ÚTM
na súťažný ročník 2017/2018 (prípady Košíc a Banskej Bystrice) bol predložený na rokovaní ako
samostatný bod programu.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR U19
Milana Malatinského, ktorý vyhodnotil účinkovanie svojho družstva v kvalifikácii Elite round vo
Frankfurte.

Cieľ:
- snaha o postup na ME

- vzorná reprezentácia SR

Úlohy:



- pozitívne myslenie, mentálne tréningy, podpora hráčov, česť reprezentovať krajinu, osobné 
pohovory
- organizácia hry v útoku i v obrane
- riešenie štandardných situácii
- riešenie prechodových fáz hry, analýzy zápasov súpera + nášho tímu

Výsledky:

Slovensko 19 – Srbsko 19 0:1 (0:0)

Slovensko 19 – Cyprus 19 5:0 (2:0)

Slovensko 19 – Nemecko 19 0:4 (0:2)

Konečná tabuľka skupiny: 

1. Nemecko   3 3 0 0 8:1  9

2. Srbsko       3 1 1 1 1:2  4
3. Slovensko 3 1 0 2 5:5  3
4. Cyprus       3 0 1 2 1:7  1 

Celkové hodnotenie trénera:

Náš sen - postup na ME - sa nám nepodarilo uskutočniť. Mali sme hrateľných súperov Srbsko
a Cyprus, ale mužstvo Nemecka zaslúžene postúpilo na európsky šampionát. 
Všetci hráči Slovenska boli maximálne koncentrovaní, odhodlaní, motivovaní, žiaľ, kvalita
Nemecka bola nad naše sily. 
Verím a dúfam, že niektorí hráči tohto ročníka sa presadia vo vyšších kategóriách reprezentácii
Slovenska. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh programu Konferencie SFZ. Predtým zopakoval ustanovenia stanov, v zmysle
ktorých sa program pripravuje a predkladá.
Podľa čl. 45 ods. 1 Stanov SFZ zostaví generálny sekretár program na základe návrhov výkonného
výboru, riadnych členov a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov. Podľa čl. 46 ods. 2 stanov
SFZ môže byť program konferencie na začiatku konferencie na návrh prezidenta alebo delegáta.
Podľa čl. 51 ods. 2 písm. i.) Stanov SFZ výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia
konferencie.
Podľa čl. 4 ods. 3 a čl. 5 ods. 3 rokovacieho poriadku SFZ výkonný výbor odporučí konferencii
šiestich členov mandátovej komisie a šiestich členov návrhovej komisie navrhnutých členmi VV
SFZ a generálnym sekretárom pred konaním konferencie najneskôr na svojom zasadnutí, na ktorom
rozhodne o zvolaní konferencie. Jeden člen mandátovej komisie a jeden člen návrhovej komisie sú
zástupcami profesionálneho futbalu, štyria členovia mandátovej komisie a štyria členovia návrhovej
komisie sú zástupcami amatérskeho futbalu (jeden do každej komisie za každý regionálny zväz)
a jeden zástupca mandátovej komisie a jeden zástupca návrhovej komisie sú pracovníkmi aparátu
SFZ, ktorých navrhne generálny sekretár. 



GS SFZ, prezident ÚLK a predsedovia RFZ navrhli za členov komisií a overovateľov zápisnice
nasledujúcich zástupcov:
Mandátová komisia:
Milan Vojtek (SFZ), Michal Mertinyák (ÚLK), Miroslav Baxa (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ),
Vojtech Kováč (SsFZ) a Ján Džubák (VsFZ)
Návrhová komisia:
Peter Dedík (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Vladimír Hracho (ZsFZ), Silvester
Habiňák (SsFZ) a Štefan Hlebaško (VsFZ).
Overovatelia zápisnice:
Ľubomír Suchý (BFZ), Rastislav Otruba (ÚLK) a Igor Krško (SsFZ)

Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční  29. júna 2017 v Poprade predkladá GS SFZ tento návrh
programu:

1 Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)

2 Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii

konferencie

3 Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4 Udeľovanie ocenení SFZ

5 Správa kontrolóra SFZ

6 Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie finančných prostriedkov z odčleneného projektu

výstavby štadióna v Banskej Bystrici v rámci  realizácie národného športového projektu

výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov v rokoch 2013- 2022 

7 Schvaľovanie výšky členského príspevku a návrhu na spôsob použitia vybraného členského

príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ 

8 Schvaľovanie návrhu na spôsob a  kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a)

a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov 

9 Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a  SFZ

Marketing, s.r.o. pre rok 2017, vrátane overenia výročnej správy SFZ za roky 2017

10 Schvaľovanie účtovnej závierky a  správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho

výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2016

11 Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2016

12 Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

13 Voľba členov volebnej komisie SFZ

14 Diskusia

15 Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ.
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť členov mandátovej komisie,
návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 



Mandátová komisia:
Milan Vojtek (SFZ), Michal Mertinyák (ÚLK), Miroslav Baxa (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ), 
Silvester Habiňák (SsFZ), Ján Dzubák (VsFZ),
Návrhová komisia:
Peter Dedík (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Vladimír Hracho (ZsFZ), 
Vojtech Kováč (SsFZ), Štefan Hlebaško (VsFZ),
Overovatelia zápisnice:
Ľubomír Suchý (BFZ), Rastislav Otruba (ÚLK), Igor Krško (SsFZ).
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5: Schvaľovanie návrhu na podmienečné udelenie / neudelenie licencií mládeže SFZ
ÚTM-FA a Grassroots-ÚTM na súťažný ročník 2017/2018 (prípad Košice a Banská Bystrica).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že v uplynulých dňoch požiadali kluby, ktoré doposiaľ nesplnili podmienky pre
udelenie ÚTM-FA a Grassroots-ÚTM o predĺženie lehoty na splnenie náležitostí. Odôvodnili to
skutočnosťou, že v štátnych inštitúciách sú zo zákona určené lehoty a administratívne postupy na
vyjadrenia k  jednotlivých žiadostiam subjektov. Na základe konzultácie s technickým úsekom SFZ
odporučil GS SFZ predĺžiť lehotu na odstránenie nedostatkov v licenčnom systéme mládeže –
finančné kritériá pre futbalové kluby FC VSS Košice a FK Dukla Banská Bystrica z 30.04.2017 na
dátum 26.05.2017, kedy s určitosťou uplynie zákonná 30 – dňová lehota na vyjadrenie orgánov
štátnej správy.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ predlžuje termín splnenia licenčných podmienok pre FC VSS Košice a FK Dukla
Banská Bystrica do 26.05.2017.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na úhradu materiálu pre usporiadateľskú službu futbalových
klubov FL a  2. ligy v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti
na športových podujatiach.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že informačný systém bezpečnosti na športových podujatiach je financovaný z  príjmov
pokút uložených v  disciplinárnom konaní príslušného športového zväzu alebo jeho členov za
neslušnosti a výtržnosti účastníkov podujatia a za porušenie povinnosti organizátora podujatia alebo
člena usporiadateľskej služby pri organizovaní podujatia určených príslušným športovým zväzom. 
V dňoch 7.-8.03.2017 vo Vyhniach sa konal seminár, ktorý bol určený pre hlavných usporiadateľov
a bezpečnostných manažérov futbalových klubov FL a  2.ligy. Bol zameraný na preškolenie
zodpovedných osôb k  problematike implementácie UEFA osvedčených európskych postupov
a zabezpečení integrovaného prístupu k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám v zmysle
novej stratégie Rady Európy a UEFA. 
V súvislosti s cieľom zvyšovania kvality vzdelávania a prístupu k  bezpečnosti, ochrane a  komfortu
pre fanúšikov boli bezpečnostným manažérom SFZ prezentované materiály z  UEFA školenia, ktoré



sa konalo v  Bratislave v  dňoch 18.-22. 04. 2016 s  názvom „The Training of the trainers
for Stewards Course“, ktoré sú potrebné implementovať do vzdelávania SFZ pre osoby
zabezpečujúce bezpečnosť  a komfort pre fanúšikov na kluboch.

Účastníkom školenia bol doručený dotazník, kde museli reagovať na otázky týkajúce sa
zabezpečenia organizácie zdravotníckej prípravy podujatia, potreby vzdelávania sa v  oblasti
bezpečnosti, ochrany a  služieb pre fanúšikov, organizáciu futbalových stretnutí. Účastníci boli
preškolení z  novej Smernice SFZ o  organizácii zdravotníckeho zabezpečenia, k  potrebám
vzdelávania členov usporiadateľských služieb (prvý kontakt s  fanúšikmi), k  potrebným zmenám
zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a spoločnom integrovanom
prístupe.

Na základe uvedeného vyslaní zástupcovia klubov vyslovili potrebu podpory nielen vo vzdelávaní,
ale aj v  materiálnych otázkach. Zabezpečenie nových usporiadateľských viest, nosítka,
vzdelávacích materiálov UEFA (metodika pre vzdelávanie usporiadateľov) a  na základe množiacich
sa prípadov infarktov divákov aj poskytnutia defibrilátorov. Zúčastnení zástupcovia klubov boli
požiadaní, aby písomne do 31.03.2017 zapracovali ich požiadavky k  materiálnej pomoci od SFZ.
Zaslané požiadavky sú spracované v dotazníku. 

Bezpečnostný manažér SFZ na základe týchto požiadaviek vypracuje novú metodiku v  súlade
s UEFA osvedčenými európskymi postupmi a  stratégiou v zmysle nového Dohovoru Rady Európy
a UEFA k  integrovanému prístupu k  ochrane, bezpečnosti a  usporiadateľským službám (CETS
2018) a zabezpečí vypracovanie UEFA metodiky všetkým klubov FL a  2. ligy priamo v  spolupráci
so zástupcami klubov a  bezpečnostnými manažérmi. V  spolupráci s  hlavným lekárom p.
Malovičom zabezpečí doplnenie (aktualizáciu zdravotníckych pomôcok a  spoločných postupov)
pre zlepšenie  organizácie zdravotníckeho zabezpečenia futbalových stretnutí, ktoré najmä súvisia
s výstavbou nových moderných  štadiónov. 

Výsledkom spolupráce s  klubmi bude vyškolená usporiadateľská služba v  zmysle UEFA
štandardov, na základe vypracovanej novej UEFA metodiky, zabezpečenie označenia členov
usporiadateľskej služby v  nových reflexných vestách farebne odlíšených od SBS (usporiadateľ žltá
farba – komfort a  SBS oranžová –represia v  zmysle zákona č. 1/2014 Z. z., ), doplnenie – obnova
zdravotníckeho materiálu  (defibrilátor) pre účastníkov podujatia, ktorý bude  k  dispozícii nonstop
na štadióne (umiestnenie Tunel) v  konzultácii s hlavným lekárom SFZ p. Malovičom, čo bude mať
prínos k efektívnejšiemu prístupu k  službám pre fanúšikov.

Na tento účel bol členom VV SFZ predložený návrh na úhradu materiálu pre usporiadateľskú
službu futbalových klubov v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti
na športových podujatiach v  sume 30.000,- Eur.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje sumu vo výške 30  000 €  na úhradu materiálu pre usporiadateľskú službu
futbalových klubov FL a 2. ligy v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme
o bezpečnosti na športových podujatiach.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Informácia o zmene pravidiel futbalu a iné dôležité rozhodnutia (obežník FIFA č.8).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ – zástupcovi rozhodcov
Mariánovi Ružbarskému, ktorý informoval, že dňa 3. marca 2017 v  Londýne sa konalo 131.



Všeobecné výročné zasadnutie IFAB. Na tomto zasadnutí boli schválené zmeny v Pravidlách
futbalu, rovnako boli prijaté aj ďalšie významné rozhodnutia. 
Revízia Pravidiel futbalu 2017/18
Na tomto zasadnutí bol schválený ďalší súbor zmien v  Pravidlách futbalu 2017/18. Tieto zmeny sú
primárne výsledkom požiadaviek národných futbalových asociácií a  rozhodcov, s cieľom
ich objasnenia a uľahčenia prekladu.
Tohtoročné zmeny predstavujú poslednú fázu zásadnej revízie Pravidiel futbalu. Jasnosť pravidiel
by mala byť na prospech futbalu a  rozhodovania na všetkých úrovniach hry a vo všetkých
národných asociáciách.

Aby sa zabezpečila bezodkladná príprava rozhodcov, ako aj účinná asistencia pri preklade Pravidiel
futbalu, všetky tohtoročné zmeny sú prístupné v angličtine
na http://www.theifab.com/document/for-football-bodies . Úplné znenie Pravidiel futbalu bude
v krátkom čase prístupné k  stiahnutiu na www.theifab.com v angličtine, francúzštine, nemčine
a španielčine a to pred samotnou distribúciou tlačenej verzie.
Modifikácie zmien Pravidiel futbalu národnými asociáciami

IFAB je presvedčený, že národné asociácie by mali mať väčšiu voľnosť modifikovať Pravidlá
futbalu v  ich krajine (nie na najvyššej profesionálnej úrovni), a  týmto spôsobom prispievať
k rozvoju futbalu vo svojich krajinách. V  dôsledku toho, národné asociácie majú teraz možnosť
modifikovať niektorú alebo aj všetky nasledujúce oblasti Pravidiel futbalu, za ktorý sú zodpovedné.
Pre mládež, veteránov, hendikepovaných a grassroots futbalu (to znamená pre najnižšie úrovne):

 veľkosť hracej plochy,
 veľkosť, váha a materiál lopty,
 šírka medzi bránkovými žrďami a výška bránkového brvna od zeme (rozmery bránok),
 hrací čas dvoch (rovnakých) polovíc hry (prípadne dvoch rovnakých polovíc pridaného

hracieho času na určenia víťaza/postupujúceho),
 využívanie návratu vystriedaných hráčov na hraciu plochu v priebehu stretnutia,
 využívanie dočasného vylúčenia z hry pre niektoré alebo všetky napomínania.

Pre všetky futbalové súťaže okrem prvých tímov mužov a  žien v  top divízii a  medzinárodných

tímov seniorov „A“:

 je povolené využiť počet striedaní v každom družstve, maximálne do 5 hráčov.

Definícia mládeže napríklad ako „U-16“ a  veteránov napríklad ako „35+“ rokov bola odstránená
z výkladov a textu. Národné asociácie preto môžu určiť vekový limit pre tieto kategórie v  domácich
súťažiach nimi riadených. 
Národné asociácie môžu využívať modifikácie pre rozličné súťaže a nie je požiadavka ich aplikácie
iba univerzálne. Žiadne iné modifikácie, okrem vyššie uvedených, nie sú povolené.

Stratégia IFAB pre budúcnosť

Sledujúc významné zmeny v  Pravidlách futbalu v  posledných rokoch, a zvlášť  hlavné revízie
v rokoch 2016 a 2017, viedlo IFAB k  schváleniu stratégie, ktorá sa bude zameriavať predovšetkým
na: vylepšenie imidžu hry prostredníctvom Pravidiel futbalu, adresnosť riešení „čo futbal chce“,
a naštartovanie navrhovaných zmien na prospech hry a ich testovanie v  rámci definovanej štruktúry.
Týmto sa dosiahne a  zabezpečí to, že futbal sa nebude musieť prispôsobovať príliš veľkému
množstvu zmien vo veľmi krátkom časovom úseku v  nasledujúcom období. Táto stratégia na roky
2017 až 2022 má tri základné piliere, v  rámci ktorých budú všetky návrhy a  vývoj posudzované
a následne hodnotené:

 Férovosť a  integrita: propagácia väčšej férovosti a  integrity prostredníctvom „fair-play“
iniciatívy, zvlášť na hracej ploche.

 Univerzálnosť a  obsiahnutie (zahrnutie, zaradenie):  ochrana Pravidiel futbalu, ktoré sa
aplikujú v každom stretnutí počnúc od stretnutí grassroots futbalu až po finálové stretnutie

http://www.theifab.com/
http://www.theifab.com/document/for-football-bodies


MS. Ďalej zabezpečenie toho, aby hra bola dostupná pre každého, bez ohľadu na vek rasu,
náboženstvo, kultúru, pohlavie, sexuálnu orientáciu, fyzický alebo mentálny hendikep alebo
lepšie povedané pre všetkých schopných hrania.

 Technológia: vývoj technológie nemožno ignorovať a  futbal musí byť pripravený prijať
technický pokrok. Ako napríklad technológiu na bránkovej čiare (GLT), video asistent
rozhodcov (VAR) a podobne, avšak s prísnou ochranou voči technológiám, ktoré sú hrozbou
pre hru samotnú, napríklad možnosti manipulácie stretnutia a podobne.

Berúc do úvahy tieto tri základné strategické zámery, na všeobecnom výročnom zasadnutí
v Londýne sa účastníci dohodli, že v najbližších 2-3 rokoch sa zamerajú na:

 správanie sa hráčov (včítane posilňovania funkcie kapitána, „obkolesovanie“ rozhodcov,
červené a žlté karty pre členov realizačného tímu),

 opatrenia na zredukovanie premárňovania hracieho času, včítane zamerania sa
na využívanie „efektívneho hracieho času“,

 férovejšiu metódu vykonávania kopov na bránku zo značky pokutového kopu, (ako
napríklad: ten istý hráč nemôže vždy vykonať „prvý“ kop v každom kole),

 pokračovanie experimentu „video asistent rozhodcu“ (VAR), včítane potencionálneho
rozvoja technológie na posúdenie HMH,

 zakázanú hru rukou.
Video asistent rozhodcovia (VARs) – experiment pre rozhodcov
Od minuloročného rozhodnutia experimentovať s  „video asistent rozhodcami“, približne 20 súťaží
na celom svete súhlasilo s  účasťou na tomto experimente. Cieľom je podporovať prieskum
na zistenie toho, či použitie video asistent rozhodcov bude na prospech hry, na základe filozofie
„minimálne prerušenia – maximálny prospech“.

V priebehu roku 2016 sa v rámci FIFA a tiež aj v  rámci národných asociácií USA, Holandska
a Talianska uskutočnilo viacero skúšobných, prípravných stretnutí, ktoré mali umožniť IFAB
vylepšiť technické a rozhodcovské záležitosti/okolnosti týkajúce sa experimentu „video asistent
rozhodcov“ a  pri tvorbe protokolu a  vykonávacej príručky, ktorá bude použitá a využívaná
v množstve ďalších prípravných stretnutí v roku 2017.
V súťažných stretnutiach smie byť tento experiment použitý iba vtedy, ak je daný súhlas IFAB,
využívaný schválený protokol a  príslušná asociácia má vyhovujúcu IFAB VAR technológiu
so vzdelávacími kritériami týkajúcimi sa tohto experimentu pre rozhodcov.
Berúc do úvahy jednak to, že prípravná fáza pre využívanie tohto experimentu je stanovená
na najmenej 6 – 12 mesiacov, ako aj  to, že k  finálnemu rozhodnutiu o  experimente dôjde v  marci
2018, lehota na vstup do experimentu je 30. apríl 2017 (schválenie účasti bude predmetom
dôkladného preskúmania IFAB a FIFA).
Po tomto dátume krajiny, ktoré sa zaujímajú do budúcnosti o  potencionálne implementovanie tohto
VAR (Video asistent rozhodcu) systému, by sa mali kontaktovať s  IFAB ohľadom ďalších
informácií a poradenstva.
Iné dôležité témy

Nižšie sú uvedené iné témy, ktoré boli prediskutované na všeobecnom výročnom zasadnutí:
Pravidlo 3 – Hráči: Štvrtý (4.) striedajúci hráč v nadstavenom hracom čase
Celý rad súťaží je zapojených do dvojročného experimentu, počas ktorého družstvá môžu
vystriedať štvrtého hráča v  nadstavenom hracom čase bez ohľadu nato, či využili maximálny počet
troch striedaní v riadnom hracom čase.
Pravidlo 4 – Výstroj hráčov
Kvalitatívny štandard pre EPTS

Všeobecné výročné zasadnutie schválilo pre prenosné sledovacie zariadenia (EPTS) minimálne
bezpečnostné štandardy, ktoré sú povinné od 1.6.2017. Na systémy, ktoré sa už používajú, sa
vzťahuje prechodné obdobie končiace sa 31.5.2018.



Používanie elektronických a komunikačných zariadení

Pokiaľ ide o  použitie elektronického a  komunikačného zariadenia hráčmi a  členmi realizačného
tímu v technickej zóne bolo dohodnuté, že:

 s výnimkou prenosného sledovacieho testovacieho zariadenia EPTS, nesmú hráči
a náhradníci používať akúkoľvek formu elektronickej alebo komunikačnej výstroje, ako
napríklad kameru (fotoaparát), mikrofóny, slúchadlá a podobne,

 členovia realizačného tímu smú využívať iba elektronickú a  komunikačnú výstroj, ktorá
priamo súvisí so zabezpečením zdravia a bezpečnosti hráčov,

 bude k dispozícii široká škála konzultácií o  tom, aká elektronická a  komunikačná výstroj by
mala byť povolená v  technickej zóne, so zameraním a  určením jej hranice pohybujúcej sa
od prevencie až po zaistenie toho, aby komunikácia neviedla k nevhodnému správaniu sa.

Pravidlo 5 – Rozhodca
Bolo dohodnuté, že národné asociácie majú možnosť povoliť dočasné vylúčenie hráča v  domácich
súťažiach mládeže, veteránov, hendikepovaných alebo grassroots futbalu, a  to pre všetky alebo
niektoré napomínania. Pravidlá futbalu 2017/18 budú zahŕňať pokyny a inštrukcie pre aplikáciu
dočasného vylúčenia hráča z hry.
Pravidlo 12 – Zakázaná hra a  nešportové správanie: zmarenie jasnej gólovej príležitosti
(DOGSO)
Na všeobecnom výročnom zasadnutí bola vyslovená spokojnosť s  pozitívnou futbalovou reakciou
na dvojročný experiment týkajúci sa hernej situácie, keď rozhodca nariadi pokutový kop
za priestupok, ktorým bola zmarená jasná gólová príležitosť a  vinník je napomenutý ŽK a  nie
vylúčený z  hry ČK. Na tomto zasadnutí to bolo rozšírené o  filozofiu týkajúcu sa priestupku
brániaceho hráča vo vnútri vlastného pokutového územia, ktorým bola zmarená sľubne sa
rozvíjajúca útočná akcia. Ak sa pritom jedná o  pokus hráča hrať s  loptou, vinník nebude
napomenutý ŽK.
IFAB verí, že revíziou a  zmodernizovaním Pravidiel futbalu sú stanovené pevné základy pre hru
na celom svete. S  jasnou stratégiou využívania Pravidiel futbalu pre férovejšiu,  viac prístupnejšiu
a modernejšiu hru. Týmto je daná reálna príležitosť pre každého spolupracovať na zlepšovaní nášho
športu a tiež  pri oživovaní futbalových, historických hodnôt, ktorými sú: hrať, trénovať
a organizovať hru spravodlivo a  poctivo. V  tejto súvislosti sa IFAB spolu s  FIFA zaviazali
podporovať futbal na  celom svete jednak jednotným dodržiavaním Pravidiel futbalu, ako aj
podporovaním rozhodcov, ktorí tieto Pravidlá presadzujú a  zodpovedajú za ich dodržiavanie na
hracej ploche.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie i nformáciu o z mene pravidiel futbalu a iné dôležité rozhodnutia
(obežník FIFA č.8). 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Informácia o zmene a doplnení pravidiel futbalu 2017/18 (platné od 1.6.2017).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ – zástupcovi rozhodcov
Mariánovi Ružbarskému, ktorý informoval o všetkých zmenách pravidiel futbalu platných od 1.
júna 2017. Sumárny prehľad:
Pravidlo 1 – Hracia plocha

 Pre vyznačenie čiar na prírodnej, trávnatej hracej ploche možno použiť aj umelý povrch, ak
tento nie je nebezpečný.



Pravidlo 3 – Hráči
 Národné asociácie smú povoliť maximálne päť striedaní (okrem najvyššej, TOP úrovni)
 Národné asociácie smú odteraz povoliť návrat vystriedaných hráčov v  mládežníckych

kategóriách, súťažiach veteránov a hendikepovaných
 Jasnejšie názvoslovie pre procedúru striedania
 Striedanie vykonané v  polčasovej prestávke bez informovania rozhodcu nie je priestupkom

na napomenutie hráča ŽK
 Výmena brankára v  polčasovej prestávke bez informovania rozhodcu nie je priestupkom

na napomenutie ŽK
 Hráč, ktorý vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu (hoci o  vstup žiadal) a  ovplyvní

hru, je priestupkom, za ktorý je družstvo potrestané priamym voľným kopom
 Družstvo, ktoré dosiahne gól ďalšou osobou na hracej ploche je potrestané priamym voľným

kopom
Pravidlo 4 – Výstroj hráčov

 Čiapky brankárov nie sú zahrnuté do zoznamu obmedzení týkajúcich sa pokrývky hlavy
 Hráčom nie je dovolené mať na sebe oblečené / používať akékoľvek elektronické alebo

komunikačné zariadenie, okrem elektronických sledovacích testovacích zariadení (EPTS),
členovia realizačného tímu smú používať iba komunikačné zariadenie pre bezpečnostné
a zdravotné záležitosti

 Všetky EPTS zariadenia musia spĺňať minimálne bezpečnostné štandardy.
Pravidlo 5 – Rozhodca

 Dôležité vyhlásenie je, že rozhodnutia vykonané rozhodcami musia byť vždy rešpektované
 Národné asociácie môžu povoliť dočasné vylúčenie z  hry pre niektoré alebo všetky

napomínania (ŽK) v  mládežníckych kategóriách, súťažiach veteránov, hendikepovaných
a grasroots futbalu (Pokyny pre oba systému budú publikované)

 Ak sa lekár dopustí priestupku na vykázanie /vylúčenie z  lavičky náhradníkov, smie zostať
vo funkcii a  ošetriť hráčov, ak nie je k  dispozícii pre družstvo iná zodpovedná zdravotnícka
osoba (lekár)

Pravidlo 7 – Hrací čas
 Krátka prestávka pre občerstvenie sa nápojmi je povolená po uplynutí polovici (prvej časti)

predĺženia hracieho času (napríklad o 2 x 15 minút)
Pravidlo 8 – Začiatok hry a nadväzovanie na hru

 Hráč, ktorý vykonáva výkop, môže stáť na súperovej polovici hracej plochy
Pravidlo 10 – Určenie výsledku stretnutia

 Nadstavený hrací čas musí pozostávať z  dvoch rovnakých periód, obe maximálne po 15
minút

Kopy na bránku zo značky pokutového kopu

 Opravené znenie pre brankára, ktorý nie je schopný pokračovať v procedúre
 Hráč vylúčený z  procedúry smie vymeniť brankára, iba ak družstvo využilo všetky

striedania
 Vykonávateľ kopu nesmie hrať s loptou druhýkrát
 Brankár, ktorý spôsobí (je zodpovedný) opakovanie kopu na bránku zo značky pokutového

kopu, musí byť napomenutý ŽK
 Ak sa vykonávateľ kopu dopustí priestupku, je kop prepadnutý (eviduje sa ako prepadnutý,

stratený)
 Ak sa brankár a vykonávateľ kopu dopustia priestupku v rovnakom čase:
 Ak nie je dosiahnutý gól, kop sa opakuje a obom vinníkom je udelená ŽK,
 ak bol gól dosiahnutý, napomenutý je vykonávateľ kopu a  kop sa eviduje ako stratený,

prepadnutý
Pravidlo 11 – Hráč mimo hry



 Ak sa lopta odrazí od rozhodcu alebo je tečovaná rozhodcom k  hráčovi, ktorý je v postavení
mimo hry, stáva sa hráčom mimo hry

 Dodatok „pokúša sa“ k definícii „obranný zákrok“
 Usmernenie pri hráčovi mimo hry:

- ak hráč v postavení mimo hry, bráni súperovi v hre, musí byť potrestaný
- ak sa voči hráčovi, ktorý je v  postavení mimo hry, dopustí súper priestupku skôr, ako

sa hráč stane hráčom mimo hry, rozhodca potrestá priestupok hráča (a nie porušenie
Pravidla 11)

- ak sa voči hráčovi, ktorý je v  postavení mimo hry, dopustí súper priestupku v  čase,

keď sa tento už stal hráčom mimo hry, rozhodca potrestá porušenia Pravidla 11
Pravidlo 12 – zakázaná hra a nešportové správanie

 Priestupky spáchané verbálnym spôsobom sa trestajú nepriamym voľným kopom
 Ak rozhodca udelí výhodu v  hre za priestupok na vylúčenie z  hry ČK a  vinník sa dopustí

ďalšieho priestupku, tento priestupok bude potrestaný (podľa neho bude nadviazané na hru)
 Ak hráč zmarí sľubne sa rozvíjajúcu akciu súpera vo vlastnom pokutovom území

priestupkom, pri ktorom mal hráč snahu hrať s  loptou, nebude sankcionovaný napomenutím
ŽK

 Pridané do zoznamu dôvodov, za ktoré rozhodca napomína hráča ŽK: „zmarenie jasnej
gólovej príležitosti vo vnútri vlastného pokutového územia, keď sa jednalo o  pokus hrať
s loptou“

 Napomenutie ŽK za oslavu dosiahnutia gólu, ktorá spôsobí bezpečnostné a  ochranné
problémy

 Ak sa hráč pohybuje diagonálne smerom k  poslednému brániacemu hráčovi/brankárovi, toto
môže byť považované za zmarenie jasnej gólovej príležitosti

 Jasnejšie názvoslovie týkajúce sa zmarenia jasnej gólovej príležitosti vo vnútri pokutového
územia pri pokuse hrať s loptou

 Vstúpenie na hraciu plochu bez povolenia rozhodcu a  následné zmarenie dosiahnutia gólu
alebo zmarenie jasnej gólovej príležitosti je priestupok na vylúčenie z hry ČK

 Priestupok mimo hracej plochy v  čase, keď je lopta v  hre, voči hráčovi súperovho družstva,
náhradníkovi alebo členovi realizačného tímu (alebo voči rozhodcovi) bude potrestaný
voľným kopom z čiary ohraničujúcej hraciu plochu

 Za vhodenie alebo kopnutie lopty prípadne objektu na hraciu plochu, ktorým sa ovplyvní hra
alebo ktokoľvek, rozhodca nadviaže na hru priamym voľným kopom

 Priamy voľný kop z  čiary ohraničujúcej hraciu plochu bude nasledovať po vhodení alebo
kopnutí lopty/objektu do kohokoľvek mimo hracej plochy

Pravidlo 13 – Voľné kopy
 Ak družstvo zahráva voľný kop z vlastného pokutového územia, útočník súperovho družstva

nesmie hrať s loptou alebo napádať súpera v súboji o loptu, pokiaľ sa jej nedotkne iný hráč
Pravidlo 14 – Pokutový kop

 Realizátor (vykonávateľ) pokutového kopu musí byť jasne identifikovaný
 Ak sa brankár a realizátor pokutového kopu dopustia priestupku v tom istom čase:

- ak gól nie je dosiahnutý, pokutový kop sa opakuje a obaja budú napomenutí ŽK

- ak je gól dosiahnutý, realizátor pokutového kopu je napomenutý ŽK a  kop sa

považuje za stratený, prepadnutý (viď pravidlo 10)
 Ak lopta smeruje do bránky, rozhodca môže gól uznať, aj keď sa predtým lopty dotkla

cudzia osoba/predmet (zásah zvonka)
Pravidlo 16 – Kop od bránky
 Útočník, ktorý vstúpi do pokutového územia, nemôže hrať s  loptou alebo napádať súpera 

v súboji o loptu, pokiaľ sa jej nedotkne iný hráč



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie i nformáciu o z mene a doplnení pravidiel futbalu 2017/18 (platné
od 01.06.2017).
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Modifikácie pravidiel futbalu 2017/18 (povolené pre národné asociácie).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ – zástupcovi rozhodcov
Mariánovi Ružbarskému, ktorý vysvetlil modifikácie pravidiel futbalu 2017/18.
MODIFIKÁCIE PRAVIDIEL FUTBALU
Univerzálnosť Pravidiel futbalu znamená, že hra je v  podstate rovnaká v  každej časti sveta
a na každej úrovni. Vytvorením spravodlivého a  bezpečného prostredia, v  ktorom sa futbal hrá,
majú pravidlá propagovať účasť na hre a jej potešenie.
Historicky, IFAB povolil národným futbalovým asociáciám určitú flexibilitu v  modifikovaní
„organizačných“ Pravidiel pre špecifické kategórie futbalu. IFAB pevne verí, že národné futbalové
asociácie by teraz mohli dostať viac možností (alternatív) modifikovať aspekty spôsobu, ako by sa
mal ich domáci futbal organizovať a aby to dosiahlo žiadaný efekt v ich krajinách.
Ako by mala byť hra hraná a  rozhodované o nej, to by malo byť rovnaké na všetkých futbalových
ihriskách na svete a  to od finálového stretnutia MS až po stretnutia na najmenších dedinách. Avšak
potreby domáceho futbalu v  jednotlivých krajinách sú určované dĺžkou, ako dlho sa futbal v  tej
ktorej krajine hrá, koľko ľudí sa ho zúčastňuje,  akým spôsobom sa neférové správanie trestá
a podobne.
Preto 131. Všeobecné výročné zasadnutie IFAB, ktoré sa konalo v  Londýne 3. marca 2017, sa
jednomyseľne uznieslo na názore, že národné futbalové asociácie (konfederácie a  FIFA) majú teraz
možnosť (ak si to prajú využiť) modifikovať všetky alebo niektoré z  nasledovných organizačných
oblastí Pravidiel futbalu, za ktoré sú zodpovedné:
Pre súťaže mládeže, veteránov, hendikepovaných a grassroots futbalu :

 veľkosť hracej plochy,
 veľkosť, váha a materiál lopty,
 šírka medzi bránkovými žrďami a výška bránkového brvna od zeme (rozmery bránok),
 hrací čas dvoch (rovnakých) polovíc hry (prípadne dvoch rovnakých polovíc pridaného

hracieho času na určenia víťaza/postupujúceho),
 využívanie návratu vystriedaných hráčov na hraciu plochu v priebehu stretnutia,
 využívanie dočasného vylúčenia z hry pre niektoré alebo všetky napomínania.

Pre všetky futbalové súťaže okrem stretnutí prvých tímov mužov a  žien v  top divízii

a medzinárodných „A“´tímov dospelých:

 je povolené využiť počet striedaní v každom družstve, maximálne do 5 hráčov.

Ďalej povoliť národným asociáciám viac flexibility na úžitok a  rozvoj ich domácich súťaží. IFAB
schválil nasledovné zmeny týkajúce sa „kategórií“ futbalu:

 ženský futbal nie je viac separátnou kategóriou a  odteraz má rovnaké postavenie ako
mužský futbal

 vekové limity pre súťaže mládeže a  veteránov sú odstránené – národné futbalové asociácie,
konfederácie a  FIFA majú flexibilitu rozhodnúť o  vekových obmedzeniach pre tieto
kategórie

 každá národná futbalová asociácia bude rozhodovať, ktoré súťaže najnižšej úrovne futbalu



budú označené ako „grassroots“ futbal.

Národné futbalové asociácie majú flexibilitu používať rozličné modifikácie pre rozličné súťaže –
nie je požiadavkou aplikovať všetky na každú súťaž. Avšak, žiadne iné modifikácie, ako vyššie
uvedené, nie sú povolené.
Od národných asociácií sa však vyžaduje, aby informovali IFAB o  využívaní týchto modifikácií,
na akej úrovni, aké dôvody, prečo sú modifikácie využívané. To umožní identifikovať vyvíjanie
ideí/stratégií, s  ktorými sa IFAB môže podeliť pri asistovaní rozvoja futbalu v  iných národných
futbalových asociáciách. Prosím pošlite detaily na: info@theifab.com .
IFAB by tiež veľmi rád počul aj o  iných potencionálnych modifikáciách Pravidiel futbalu, ktoré by
mohli zvýšiť angažovanie sa v ňom, kreovať ho ako viac atraktívny a  propagovať jeho  rozvoj
na celom svete. 
Pokyny pre dočasné vylúčenia z hry
131. Všeobecné výročné zasadnutie IFAB v  Londýne (3.3.2017) povolilo využívanie dočasného
vylúčenie z hry pri všetkých alebo niektorých napomenutiach (ŽK) v  súťažiach mládeže, veteránov,
hendikepovaných a  grassroots futbale, na základe schválenia národných futbalových asociácií,
konfederácií alebo FIFA v ich súťažiach, podľa toho, čo uznajú za vhodné.
Odkaz (zmienka) o dočasných vylúčeniach sa nachádza v Pravidlách futbalu 2017/18:
Pravidlo 5 – Rozhodca (práva a povinnosti)
Disciplinárne opatrenia
Rozhodca:
Rozhodca má právo udeliť žltú alebo červenú kartu, a   ak to povoľujú pravidlá súťaže dočasne
vylúčiť hráča z    hry, od vstupu na hraciu plochu na začiatku stretnutia až do jeho skončenia
(včítane polčasovej prestávky a  predĺženia hracieho času pre určenie víťaza stretnutia respektíve
času nutného na vykonanie kopov na bránku zo značky pokutového kopu).
Dočasné vylúčenie je, ak sa hráč dopustí priestupku, za ktorý sa napomína ŽK a  vinník je
potrestaný ihneď pozastavením účasti v  nasledujúcej časti stretnutia. Filozofia spočíva v  tom, že
„okamžité potrestanie“ môže mať významný a  okamžite pozitívny vplyv na správania sa hráča,
ktorý sa neprevinil a prípadne aj na jeho družstvo.
Národná futbalová asociácia, konfederácia alebo FIFA by mala schváliť (a publikovať v  súťažných
pravidlách) protokol o dočasnom vylúčení z hry s nasledujúcimi pokynmi:
Len hráči
- dočasné vylúčenia z  hry sa aplikujú voči všetkým hráčom (včítane brankárov), ale nie voči
náhradníkom alebo vystriedaným hráčom, ak by sa dopustili priestupku na napomenutie ŽK
Signál rozhodcu
- rozhodca signalizuje dočasné vylúčenie z  hry udelením žltej karty (ŽK) a  následne jasným
naznačením (mierením) oboch rúk smerom k  územiu pre dočasne vylúčených (zvyčajne
k technickej zóne družstva).

Dĺžka času pre dočasného vylúčenia z hry
- dĺžka času pre dočasné vylúčenie je rovnaká pre všetky priestupky,
- dĺžka času pre dočasné vylúčenia by mala byť medzi 10% - 15 % celkového hracieho času
(napríklad 10 minút, ak sa jedná o  stretnutie s  hracím časom 90´, alebo 8 minút, ak sa jedná
o stretnutie s hracím časom 80´),
- dĺžka času pre dočasné vylúčenia začína (sa meria) od znovu nadviazania na hru potom, čo hráč
opustil hraciu plochu,
- rozhodca by mal zahrnúť do času pre dočasné vylúčenie čas, ktorý sa premárnil pre akékoľvek
prerušenie hry (k nadstaveniu slúži „pridaný čas“ na konci príslušnej polovice hracieho času,
napríklad pre striedania, ošetrovanie zranených a podobne),
- v poriadku príslušnej súťaže musí byť stanovené, kto bude pomáhať rozhodcovi s  meraním dĺžky
času pre dočasné vylúčenie – mohol by to byť napríklad delegát stretnutia, náhradný rozhodca alebo
neutrálny rozhodca, prípadne člen realizačného tímu,
- od okamihu, keď uplynula dĺžka hracieho času pre dočasné vylúčenie, sa hráč môže vrátiť
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na hraciu plochu po súhlase rozhodcu spoza postrannej čiary, aj v neprerušenej hre,
- konečné rozhodnutie o tom, kedy sa hráč môže vrátiť na hraciu plochu prináleží len rozhodcovi,
- dočasne vylúčený hráč nemôže byť vystriedaný, pokiaľ nie je naplnená dĺžka času pre jeho
dočasné vylúčenie (ale nie vtedy, ak je hráč dočasne vylúčený druhýkrát alebo družstvo využilo
všetky povolené striedania)
- ak čas dočasne vylúčeného hráča neuplynul na konci prvého polčasu (alebo na konci druhého
polčasu, keď sa bude nadstavovať hrací čas pre určenie víťaza stretnutia) zostávajúci čas dočasného
vylúčenia začne plynúť od začiatku druhého polčasu (od začiatku predĺženia pre určenie víťaza
stretnutia),
- hráč, ktorého čas pre dočasné vylúčenie neuplynul do konca stretnutia, sa môže zúčastniť akcie
kopov na bránku zo značky pokutového kopu

Územie určené pre dočasne vylúčeného hráča
 dočasne vylúčený hráč by mal zostať vo vnútri technickej zóny (ak je aplikovaná) alebo

v prítomnosti trénera družstva / člena realizačného tímu, okrem zóny určenej
pre rozcvičovanie sa náhradníkov (za rovnakých podmienok ako u náhradníka)

Priestupky pred/počas/po dočasnom vylúčení z hry
 ak sa dočasne vylúčený hráč dopustí priestupku na napomenutie (ŽK) alebo vylúčenie z  hry

(ČK) počas času jeho dočasného vylúčenia, nemôže sa ďalej pokračovať v  stretnutí
a nesmie byť nahradený alebo vystriedaný

Dodatočná disciplinárna akcia
 Národné futbalové asociácie/riadiace orgány súťaže rozhodnú, či dočasné vylúčenia musia

byť oznamované riadiacemu orgánu a  prípadne, či má byť vykonaná ďalšia disciplinárna
akcia, napríklad pozastavenie činnosti pre akumulovaný počet dočasných vylúčení z  hry
udelením ŽK a podobne

Systémy dočasných vylúčení
V súťažiach môžu byť využívané nasledujúce systémy dočasného vylúčenia z hry:

 Systém A – pre všetky napomínania ŽK
 Systém B – pre niektoré alebo pre nie všetky napomínania ŽK

Systém A – dočasné vylúčenia pre všetky napomínania
 Všetky napomínania ŽK sú potrestané dočasným vylúčením z hry
 Hráč, ktorý sa dopustí druhého napomínania ŽK v rovnakom stretnutí:

- udelí sa mu druhé dočasné vylúčenie a nemôže pokračovať v stretnutí
- môže byť vymenený náhradníkom po skončení času pre druhé dočasné vylúčenie

z     hry, ak družstvo predtým nevyčerpalo maximálny počet striedaní v  stretnutí (je to
preto, lebo družstvo už bolo potrestané tým, že hralo bez tohto hráča dvakrát –
o dočasne vylúčeného hráča)

Systém B – dočasné vylúčenie pre niektoré alebo pre nie všetky napomínania ŽK
 pre zadefinovaný zoznam priestupkov na napomínanie ŽK bude hráč potrestaný dočasným

vylúčením z hry
 všetky ostatné priestupky budú potrestané napomínaním ŽK
 hráč, ktorý bol dočasne vylúčený z hry, obdrží napomenutie ŽK, môže pokračovať v hre
 hráč, ktorý bol napomínaný ŽK a  potom je dočasne vylúčený z  hry, môže pokračovať v  hre

po skončení času pre dočasné vylúčenie
 ak je hráč v  tom istom stretnutí druhýkrát dočasne vylúčený z  hry, tak po uplynutí času

druhého dočasného vylúčenia, nemôže ďalej pokračovať v  stretnutí. Hráč môže byť
vymenený náhradníkom po skončení času pre druhé dočasné vylúčenie z    hry, ak družstvo
predtým nevyčerpalo maximálny počet striedaní v stretnutí



 hráč, ktorý je druhýkrát napomenutý ŽK v  tom istom stretnutí bude vylúčený z  hry, nemôže
pokračovať v stretnutí a nesmie byť vymenený/vystriedaný

Niektoré súťaže môžu využívať iné spôsoby dočasného vylúčenia ŽK, napríklad pre priestupky
týkajúce sa nevhodného správania sa a podobne. Príklady:

 simulovanie
 úmyselne zmarenie znovu nadviazania na hru družstvom súpera
 protest vykonaný verbálny spôsobom alebo gestami
 zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej útočnej akcie držaním, ťahaním, sotením alebo zakázanou

hrou rukou
 použitie zakázanej finty aktérom pokutového kopu

Pokyny pre návrat vystriedaných hráčov

Po schválení na 131. všeobecnom výročnom zasadnutí IFAB v  Londýne 3. marca 2017 je odteraz
v Pravidlách futbalu povolené využívanie návratu vystriedaných hráčov v  súťažiach mládeže,
veteránov, hendikepovaných a  grassroots futbale a  to na základe schválenia národnou futbalovou
asociáciou, konfederáciou alebo FIFA v súťažiach, ktoré riadia.

Odkaz na túto modifikáciu možno nájsť v Pravidlách futbalu 2017/18:
Pravidlo 3 – Hráči (počet striedaní):
Návrat vystriedaných hráčov
Využívanie návratu vystriedaných hráčov je povolené v  súťažiach futbalu mládeže, veteránov,
hendikepovaných a  grassroots futbalu a je predmetom schválenia národnej futbalovej asociácie,
konfederácie alebo FIFA.
„Navráteným náhradníkom“ je hráč, ktorý už v stretnutí hral a bol vystriedaný a neskôr sa vráti späť
do hry tak, že vystrieda iného hráča.
Na rozdiel od zvláštneho povolenia pre návrat vystriedaného hráča späť do hry, Ustanovenia
Pravidla 3 a  samotné Pravidlá futbalu umožňujú návrat vystriedaných hráčov. Avšak procedúra
striedania uvedená v Pravidle 3 musí byť dodržaná.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie i nformáciu o modifikácii pravidiel futbalu 2017/18 (povolené
pre národné asociácie).
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Informácia o rozhodnutiach Prvostupňového orgánu licenčného konania  v
súvislosti s udelením licencií pre súťaže UEFA a FL súťažného ročníka 2017/18.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že podľa schváleného harmonogramu licenčného konania v  licenčnom cykle
2016/2017, dňa 27. 4. 2017 v  sídle SFZ zasadal Prvostupňový orgán licenčného konania (ďalej len
POLK), aby prerokoval podkladovú správu manažéra klubového licenčného systému SFZ
a licenčnej komisie SFZ (ďalej len LcK) o  preverení plnenia požiadaviek licenčných kritérií klubmi
FORTUNA ligy (ďalej len FL), žiadajúcimi o udelenie licencie pre klubové súťaže UEFA a  FL
súťažného ročníka 2017/2018 a  rozhodol o ich udelení / neudelení v prvostupňovom konaní.

Rokovanie viedol predseda POLK – Ing. Juraj Obložinský a zúčastnili sa ho všetci jeho členovia. 
Na zasadnutie POLK alebo jeho príslušnej časti bol prizvaný aj manažér klubového licenčného



systému SFZ – Dr. Milan Vojtek (celé rokovanie), Pavol Michalica – zástupca klubu FK Senica
(prerokovanie udelenia licencie FK Senica), JUDr. Lukáš Pitek – vedúci LPO SFZ (prerokovanie
udelenia licencie 1. FC Tatran Prešov) a Ivan Kozák – prezident ÚLK (celé rokovanie).

Na rokovaní POLK sa rokovalo o  každom klube osobitne. Rozhodnutia o udelení licencií POLK
prijal jednomyseľne, nikto z  členov POLK nebol proti navrhovanému uzneseniu, ani sa nezdržal
hlasovania. Osoby prizvané na rokovanie POLK nemali právo hlasovať.
POLK rozhodol udeliť licenciu týmto klubom FL, ktoré splnili všetky minimálne požiadavky
licenčných kritérií pre jej udelenie: 
ŠK SLOVAN BRATISLAVA, FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA, ŽP ŠPORT PODBREZOVÁ,
MFK RUŽOMBEROK, FK SENICA, AS TRENČÍN, FC SPARTAK TRNAVA, FC ViOn ZLATÉ
MORAVCE-VRÁBLE a MŠK ŽILINA
POLK rozhodol neudeliť licenciu týmto klubom FL: MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE a 1. FC
TATRAN PREŠOV, ktoré nesplnili minimálne požiadavky finančných licenčných kritérií a  ich
nekompletná finančná licenčná dokumentácia nebola doplnená v požadovanom rozsahu. 
Všetky kluby boli ešte v  deň rokovania POLK o  výsledkoch prvostupňového konania
informované  zaslaním písomného rozhodnutia POLK o  udelení / neudelení licencie elektronickou
poštou a dňa 28. 4 . 2017 im vytlačený originál rozhodnutia POLK (tzv. licencia) bude odoslaný aj
doporučenou poštou.
POLK v rozhodnutí o udelení licencie uložil klubom aj nasledovné opatrenia: 
1) Povinné predkladanie aktualizovaných štvrťročných finančných informácií do budúcnosti,

na základe výsledkov finančného preverovania, výroku audítora k  auditu účtovnej závierky
klubu za rok 2016 a  porušovania minimálne jedného kontrolného finančného indikátora, bolo
uložené 4 klubom (MFK Ružomberok, FK Senica, AS Trenčín, FC Spartak Trnava). 

2) Predloženie platnej dokumentácie, potrebnej na obnovenie Certifikátu hlavného štadióna bolo
uložené všetkým klubom, ktoré získali licenciu, okrem MŠK Žilina. Kluby sú povinné túto
dokumentáciu predložiť Komisii SFZ pre štadióny a ihriská, najneskôr k 30. 6. 2017.

3) Bezodkladné predloženie aktuálne platnej právnej štruktúry klubu, s  jasným určením
najvyššieho ovládajúceho subjektu spoločnosti bolo uložené FK Senica. 

Kluby, ktoré nezískali licenciu v  prvostupňovom konaní, majú právo do 12. 5. 2017 (vrátane)
podať odvolanie voči rozhodnutiu POLK Odvolaciemu orgánu licenčného konania (ďalej len
OOLK), o  čom boli informované v  sprievodnom liste k  rozhodnutiu POLK o  neudelení
licencie. 

Predseda OOLK JUDr. Peter Kohút, už bol manažérom klubového licenčného systému písomne
informovaný o rozhodnutiach POLK a  o požiadavke zvolať zasadnutie OOLK, najneskôr do 26. 5.
2017.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o rozhodnutiach Prvostupňového orgánu licenčného
konania v súvislosti s udelením licencií pre súťaže UEFA a FL súťažného ročníka 2017/18.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 11: Informácia o príprave poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že dňa 13.04.2017 sa zástupcovia SFZ stretli so zástupcami ÚFP. Obsahom stretnutia
bolo riešenie konštruktívnych návrhov, ktoré by sa mali stať prínosom pre konania pred Komorou
SFZ pre riešenie sporov. Predbežne sa zástupcovia SFZ dohodli so zástupcami ÚFP na formulovaní
nasledovných záverov, ktoré by podliehali úprave legislatívnemu textu poriadku Komory SFZ
pre riešenie sporov: 

 odčlenenie profesionálnych a amatérskych senátov 
 voľba členov v ISSF, každý hráč samostatne
 kvórum na kandidátov pre voľbu členov komory
 možnosti odvolacieho konania na Komore (Odvolacie senáty, plénum, jednostupňové

konanie)
 technické spracovanie návrhu v ISSF (Návrh na začatie konania dostupný pre každého člena

SFZ)

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
apríl 2017.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie apríl 2017.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie apríl 2017.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o doručených návrhoch na ocenenie funkcionárov SFZ, ktorí sa v týchto dňoch dožívajú
životných jubileí.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:



VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ p. Štefanovi Czetövi.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 14:  Schvaľovanie návrhu termínu finále Česko-Slovenského pohára.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o tom, že dňa 25. apríla 2017 zasadalo Prezídium ÚLK, ktorá prerokovalo a odporučilo
členom VV SFZ návrh, aby sa finále Česko-Slovenského pohára súťažného ročníka 2016/17
uskutočnilo v termíne 23. júna 2017.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje deň 23. jún 2017 za termín finále Česko-Slovenského pohára.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Prerokovanie žiadosti na rozšírenie počtu členov VV SFZ (zástupcu II. ligy).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že d ňa 27.04.2017 bola SFZ doručená žiadosť
o prerokovanie rozšírenia počtu členov pôsobiacich vo VV SFZ o  ďalšieho člena zastupujúceho
záujmy klubov pôsobiacich v  II. najvyššej súťaži. Uvedená žiadosť bola podaná povereným
zástupcom 12 klubov II. najvyššej futbalovej ligy hrajúcej v  nadstavbovej časti o postup do Fortuna
ligy p. Ing. Norbertom Csutorom. V  uvedenej žiadosti sa zástupcovia II. najvyššej súťaže
domáhajú riadne zvoleného zástupcu klubov II. ligy, ktorý by mal mať zastúpenie vo VV SFZ,
nakoľko ide o najvyššiu profesionálnu súťaž riadenú priamo SFZ. 

V rámci diskusie k tomuto bodu sa členovia VV SFZ zhodli na tom, že všetky takéto návrhy,
ktorými by sa upravovali stanovy SFZ je potrebné prekomunikovať so všetkými dotknutými
stranami.

Súčasné znenie stanov SFZ presne definuje spôsob a voľbu členov VV SFZ. Prezident SFZ
prisľúbil, že do budúcnosti sa bude II. najvyššej súťaži venovať väčšia pozornosť, že budú mať
pozíciu riaditeľa súťaže. Najbližšie sa uskutoční stretnutie medzi zástupcami II. ligy a prezidenta
SFZ dňa 15. mája 2017 v sídle SFZ, kde sa budú prerokovávať detailnejšie návrhy a predstavy.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie žiadosť na rozšírenie počtu členov VV SFZ o zástupcu II. ligy.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 16. Diskusia.
Bez diskusných príspevkov.



Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 1. mája 2017 v Tatranskej Lomnici:

Uznesenie č. 50/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 51/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o činnosti reprezentačného družstva SR U19. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 52/17 VV SFZ:
1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ.
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť členov mandátovej komisie, návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice. 
Mandátová komisia:
Milan Vojtek (SFZ), Michal Mertinyák (ÚLK), Miroslav Baxa (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ),
Silvester Habiňák (SsFZ), Ján Dzubák (VsFZ),
Návrhová komisia:
Peter Dedík (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Vladimír Hracho (ZsFZ), Vojtech
Kováč (SsFZ), Štefan Hlebaško (VsFZ),
Overovatelia zápisnice:
Ľubomír Suchý (BFZ), Rastislav Otruba (ÚLK), Igor Krško (SsFZ)

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 53/17 VV SFZ:
VV SFZ predlžuje termín splnenia licenčných podmienok pre FC VSS Košice a FK Dukla Banská
Bystrica do 26.05.2017.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 54/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje sumu vo výške 30  000 € na úhradu materiálu pre usporiadateľskú službu
futbalových klubov FL a 2. ligy v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme
o bezpečnosti na športových podujatiach.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 55/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o zmene pravidiel futbalu a iné dôležité rozhodnutia (obežník
FIFA č.8). 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 56/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie i nformáciu o z mene a doplnení pravidiel futbalu 2017/18 (platné
od 1.6.2017). 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 57/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie i nformáciu o modifikácii pravidiel futbalu 2017/18 (povolené
pre národné asociácie).

T: ihneď



Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 58/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o rozhodnutiach Prvostupňového orgánu licenčného konania
v súvislosti s udelením licencií pre súťaže UEFA a FL súťažného ročníka 2017/18.
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 59/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 60/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie apríl 2017.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment




