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Orgány a odborné komisie Oblastného futbalového zväzu v Považskej Bystrici 

   
    
              
  
                    Predseda ObFZ       -   Ján Panák 
                       Podpredseda ObFZ  -   Branislav  Bodorík 

                       Podpredseda ObFZ  -   Ing. Radomír Sluk    
                       Členovia                 -   Ing. Ferdinand  Gach  

- Ing. Ján Haladej 
- Miroslav Kvaššay 

- Ing. Anton Poliček 
- Mgr. Marek  Šimáček  

                                                  

ADRESÁR ČLENOV VV ObFZ POVAŢSKÁ BYSTRICA 
 

 1. Ján PANÁK MT: 0908/184 574 

 2. Branislav BODORÍK MT: 0904/264 656 

 3.  Ing. Ferdinand GACH  MT: 0904/679 171 

 4. Ing. Ján HALADEJ MT: 0905/433 173 

 5. Miroslav KVAŠŠAY  MT: 0911/136 600 

 6. Ing. Radomír SLUK MT: 0907/892 910 

 7. Mgr. Marek ŠIMÁČEK MT: 0915/600 185 

 8. Ing. Anton POLIČEK MT: 0905/805 927 

 
 
 
 
                                Predseda – Ing. Peter DVORŠČÍK   0948/520 974 

                      členovia  – Mgr. Andrej KOZMA      0908/506 695 

                                         Ing. Peter Dúbravka     0911/221 497        
 

 
  
                                 Predseda – Ing. Dušan MAKAS           0911/277 282 

                      členovia –  Ing. Tibor PORUBAN         0948/501 410   
                                                 Jozef SPORIŠ            0907/630 597                   

                                         Bc. Ferdinand MATUŠÍK    0944/195 597 
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Zloţenie odborných komisií Oblastného futbalového zväzu Povaţská Bystrica 
 

ŠTK : predseda -  Jaroslav   GAŠPÁREK         0903/202 861 
         členovia  -  František    ČERNEJ               0904/475 281 
                          Miroslav     HROMADÍK          0903/460 417 
                          Marián       PECUŠ             0903/563 042 
                                                                         
 
KM   : predseda – Stanislav SOLÍK                  0910/387 028                          
          Členovia -  Ladislav Lenčéš                      0905/647 783 
                           Ladislav Louţecký                  0905/790 907 
                           Lukáš Veteška                       0915/330123 

                           Roman Janíček                      0905/899468 
                           Patrik Baláţ                           0907/696276 
                           Ladislav Mišovec                    0917/920380 
                           Kristína Šulíková                    0902/639527 
 
DK  : predseda – Mgr. Rastislav SOVÍK           0903/440 938 
        Členovia -   Jozef  LUKÁČ                          0905/856 845 
                          Zdeno  KANIS                        0903/522 464   
                          Roman  HIJA                          0907/066 094 
                                         

KR   : predseda -  Ing. Peter KVAŠŠAY            0905/968 038 
         podpredseda  - Miroslav  TURČAN             0917/905 894 
         členovia  -   Anton HRENÁK                      0949/388 641 
                           Ing. Miroslav FÚRIK               0903/479 362 
                           Ing. Michal SLUK                   0904/446 850 
                           Lenka PAVLAČKOVÁ               0911/207 866 
                           Gabriel CABAJ                       0907/242 891 
                         
TMK : predseda – Dušan KRAMLÍK                   0907/896 697 
         členovia      Jozef KÚTNY                           0905/447844 
                           Miloš PÚČEK                           0905/178448 

                           Michal KIJAČIK                       0918/163302 
                           Eduard PAGÁČ                        0903/565 458 
   
Matrikár v ISSF : Viera  PETRÍKOVÁ                 0917/764 565 
 
Volebná komisia : Michal SÁRINEC                    0903/555 428 
                           Tibor  VÁNIK                           0905/798 946 
                           Milan  MAREČEK                      0907/793 301 
                           Marcel KVAŠŠAY                      0915/789 894 
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Oblastný futbalový zväz Povaţská Bystrica 
 

Sekretár ObFZ – Viera Petríková 

Športovcov 2115/51, 017 01 Povaţská Bystrica 
Tel.: 0915/764 565 , 0917/601 386              
e-mail: sekretar@obfzpb.sk               Internet: www.obfzpb.sk 

č.ú.    SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA 
IČO : 37915126 
DIČ : 2021758497 
                       
 
Západoslovenský futbalový zväz 
 

Vedúci sekretár ZsFZ – Ľubomír Zábojník 
Matrika : Mária Bartošová 
Rázusova 23, 949 01 Nitra                                                             
Tel.: 037/ 65 23 402               fax: 037/ 65 54 816 

e-mail: zsfz@nextra.sk                               Internet: www.zsfz.sk 
                asistentka@zsfz.sk 
 

Slovenský futbalový zväz 
 

Prezident SFZ – Ján Kováčik 

Generálny sekretár – Peter Palenčík 
Matrika – Milan Sládkovič 
Tomášikova 30/C 
821 01 Bratislava 
Tel.: +421 2 3910 3100              fax: +421 2 4820 6098 (matrika ) 
e- mail: office@futbalsfz.sk                        Internet: www. futbalsfz. Sk 

č.ú. SK51 0900 0000 0050 1701 9990 Slovenská Sporiteľňa a.s. 
 
ISSF SFZ – Ján Letko                 
e-mail : jan.letko@futbalsfz.sk      

tel. SFZ :  02/3910 3111 
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http://www.zsfz.sk/
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Rozpis futbalových súťaží riadených ObFZ Považská Bystrica 

 
                             v súťažnom ročníku 2020/2021 

 

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

1. RIADENIE SÚŤAŢÍ 
 

    Oblastný futbalový zväz riadi prostredníctvom svojich komisií nasledovné súťaţe: 
    Kategória dospelých: 

 6.liga                                -       14  účastníkov 
 7.liga JUH                         -        8  účastníkov  
 7.liga  SEVER                    -        7  účastníkov 

  
Kategória dorastu: 

6.liga dorast                      -      11 účastníkov          
 

Kategória ţiakov: 

4. liga st.ţiaci  JUH           -        9  účastníkov 
4. liga st.ţiaci  SEVER       -        8 účastníkov  

4. liga ml. ţiaci                 -       10 účastníkov 
Prípravka MIX U11 sk. A  -         6 účastníkov                                                                                 

                                sk. B  -         5 účastníkov                                                                                
                                sk. C  -         5 účastníkov 
                                sk. D  -         6 účastníkov 

 
Mladšia prípravka U 09    -         6 účastníkov                                

  

2. TERMÍNOVÁ LISTINA,  HRACIE DNI A ÚRADNÉ HRACIE ČASY (ÚHČ) 
 

2.1 Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou Rozpisu a termíny v nej uvedené sú záväzné 
pre všetky FK, FO a TJ (ďalej len FK) riadené ObFZ.                                                       
a)  Úradným hracím dňom pre súťaţe dospelých, dorastu a ţiakov je nedeľa.                 

b)  Úradným hracím dňom súťaţe prípraviek je sobota.                                                                                                                         
c)   Samostatné stretnutia mládeţe hrané v nedeľu sa nemôţu prekrývať s ÚHČ 

dospelých (tzn. nedeľa popoludní) a môţu začať najneskôr  2¾  hod. pred UHČ 
dospelých. 
2.2  Termínová listina pre turnaje prípraviek bude vydaná formou ÚS ŠTK a v ISSF 

2.3 Schválené výnimky hracích dní a hracích časov v zmysle SP budú včas oznámené 
prostredníctvom Úradnej správy (ÚS) ŠTK. 

2.4 Začiatky majstrovských futbalových stretnutí (MFS) dospelých sú určené podľa Súťaţného 
poriadku (SP), čl. 35. Začiatky MFS dorastu sú určené 165 minút (2 ¾ hod.) pred ÚHČ 
dospelých. Začiatky MFS ţiakov sú určené o 10,30 hod., od 1.10. o 9,45 hod., od 16.10. 

o 9,15 hod. a od 1.11. o 9,00 hod. Ak na tom istom ihrisku majú hrať podľa vyţrebovania 
v rovnakom čase mladší a starší ţiaci, je začiatok MFS starších a mladších ţiakov stanovený 

podľa tabuľky hracích časov v jesennej a jarnej časti.  
2.5  Hracie časy: dospelí, dorast – 2 x 45 minút, ţiaci – 2 x 35 minút, mladší ţiaci - 2 x 

30 minút, prípravky MIX 2 x 15 minút a mladšia prípravka 2 x 10 minút. Vo všetkých 
kategóriách musí byť dodrţaná prestávka 15 minút. 
2.6  Výnimky z hracích dní a časov platia samostatne pre jesennú časť a samostatne pre 

jarnú časť súťaţného ročníka. FK musí o výnimku poţiadať zvlášť pred kaţdou časťou 
súťaţného ročníka (jesenná časť- jarná časť).  

2.7 ŠTK si vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny, hracie dni a časy v odôvodnených 
prípadoch, pričom platí zásada, ţe MFS sa predohrávajú. Ak ŠTK rozhodne o dohrávaní celého 
kola má právo nerešpektovať schválené výnimky. V prípade neuskutočnenia, či neodohrania 
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MFS pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa MFS odohrá najneskôr do 14 dní po 

vzájomnej dohode oddielov. Vzájomná dohoda musí byť uvedená v  „Zápise o stretnutí“, inak 
o termíne MFS rozhodne s konečnou platnosťou ŠTK (SP čl. 70/4). 

2.8  Ak domáci FK, ktorý poţiada o zmenu hracieho dňa, resp. poţiada o zmenu hracieho 
času majstrovského stretnutia najneskôr do 21 dní pred jeho konaním, nepotrebuje k tejto 
ţiadosti súhlas hosťujúceho  FK  (súpera). Deň odoslania a deň MFS sa do lehoty počítajú. 

Zmena  termínu takýmto spôsobom je moţná len na deň pracovného pokoja alebo 
pracovného voľna (sobota, nedeľa alebo sviatok). Platí zásada, ţe stretnutie sa 

zásadne  predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú (SP čl. 36).  
a) Ak je ţiadosť o zmenu hracieho dňa alebo UHČ predloţená na  ŠTK neskôr ako 21 
dní pred konaním stretnutia, (rozhoduje dátum podania) tá si vyţaduje aj vzájomnú 

dohodu (súhlas hosťujúceho FK) formou ISSF.  
b) Ak domáci FK poţiada najneskôr 10 dní vopred o zmenu UHČ (nie hracieho dňa) 

v ten deň, kedy je zápas vyţrebovaný, ŠTK môţe túto zmenu schváliť. Súper je 
v takomto prípade povinný sa dostaviť na stretnutie v zmenenom čase.                           
c) Ak bude ţiadosť predloţená v kratšom čase ako 10 dní pred termínom MFS nemusí ŠTK 

ţiadosť akceptovať.                                                                                                                      
d) Pri ţiadosti na zmenu dňa a ÚHČ na pracovný deň musí FK vţdy predloţiť aj súhlas 

súpera. 
Všetky tieto ţiadosti o zmenu termínu a hracieho času si vyţadujú aj úhradu rokovacieho 

poplatku vo výške 10,- € dospelí /5,- € mládeţ. 

2.9 Súťaţné stretnutie je moţné odloţiť bez súhlasu súpera aj na základe rozhodnutia 
príslušného okresného hygienika podľa Zákona č.355/2007 Z.z. § 12 ods.2 (zákaz 
činnosti druţstva, organizácia futbalových stretnutí, uzavretie ihriska, ..). O ďalšom postupe 
rozhodne ŠTK ObFZ (SP čl.69)         
2.10  Všetky poţiadavky na zmeny termínov MFS musia byť schválené ŠTK a oznámené 
oddielom v ÚS na internete na stránke ObFZ Povaţská Bystrica www.obfzpb.sk a v ISSF 

formou uznesenia. Svojvoľné preloţenie termínu MFS bude mať za následok športovo-
technické dôsledky v zmysle SP čl. 82 bod 1/a. 

2.11  Posledné tri kolá majstrovských futbalových stretnutí dospelých  a dorastu  sa môţu 
odohrať v ÚHČ v jednom dni podľa termínovej listiny. Na tieto posledné tri kolá nemusia platiť 
výnimky udelené ŠTK pred začiatkom súťaţného ročníka alebo  v jeho priebehu. ŠTK si 

vyhradzuje právo udeliť na poţiadanie výnimku aj na posledné tri kolá. 

 

         HRACIE ČASY – JESENNÁ ČASŤ- ročník 2020/2021 
 

 

      

      TERMÍNOVÁ LISTINA – JESENNÁ ČASŤ- ročník 2020/2021   

Obdobie Dospelí Dorast Ţiaci Prípravky 

    1.8. - 31.8. 17,00 14,15 9,00/10,30 10,00 

   1.9. – 15.9. 16,00 13,15 9,00/10,30 10,00 

  16.9. - 30.9. 15,30 12,45 9,00/10,30 10,00 

  1.10. - 15.10. 14,30 11,45 8,30/9,45 10,00 

16.10. - 31.10. 14,00 11,15 9,15 10,00 

1.11. - 15.11. 13,30 10,45 9,00 10,00 

Kolo Dátum Deň Muţi Dorast St.ţiaci Ml. ţiaci Prípravky 

1. 08.-09.08. So - Ne   6.      liga       

2. 15.-16.08. So - Ne   6.      liga       

3. 22.-23.08. So - Ne 6,7.   liga  6.liga 4.liga S/J 4.liga  

4. 29.-30.08. So - Ne 6,7.   liga  6.liga 4.liga S/J 4.liga  

5. 05.-06.09. So - Ne 6,7.   liga  6.liga  4.liga S/J 4.liga MIX U11 

6. 12.-13.09. So - Ne 6,7.   liga  6.liga  4.liga S/J 4.liga MIX U11 

7. 19.-20.09. So - Ne 6,7.   liga  6.liga  4.liga S/J 4.liga MIX U11 

8. 26.-27.09. So - Ne 6,7.   liga  6.liga  4.liga S/J 4.liga MIX U11 

http://www.obfzpb.s/


8 

 

           

  
              

                                       

   
 

             
HRACIE ČASY – JARNÁ ČASŤ- ročník 2020/2021 
 

Obdobie Dospelí Dorast Ţiaci Prípravky 

16.3.–31.3. 15,00 12,15 9,00/10,30 10,00 

    1.4.– 15.4. 15,30 12,45 9,00/10,30 10,00 

16.4.–30.4. 16,00 13,15 9,00/10,30 10,00 

    1.5.– 15.5. 16,30 13,45 9,00/10,30 10,00 

16.5.– 30.6. 17,00 14,15 9,00/10,30 10,00 
 

 
TERMÍNOVÁ LISTINA – JARNÁ ČASŤ- ročník 2020/2021       

          

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ŠTK  si vyhradzuje právo zmien termínovej listiny jarnej časti v závislosti na začiatok jarnej  

časti súťaţí riadených ZsFZ a v prípade nepriaznivého počasia. 

 
 

 

3. ROZLOSOVANIE 
 

     Rozlosovanie  je súčasťou tohto Rozpisu. 

   
  Účastníci súťaţí 
 

SPORTIKA - 6.liga  dospelí – Lysá pod Makytou, Papradno, Streţenice, Udiča,                     
                                                D. Kočkovce, Tuchyňa, Jasenica, Dohňany, Bolešov,    

                                                Sverepec,  Visolaje, K. Podhradie, Mikušovce,    
                                                Šebešťanová 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7.liga  dospelí sk. JUH  -       Prejta, Hr. Lednica, Kameničany,  Č. Kameň, N. Dubnica,    
                                              Dulov, Horovce, Kolačín  

                                               

9. 03.-04.10. So - Ne 6,7.   liga  6.liga  4.liga S/J 4.liga MIX U11 

10. 10.-11.10. So - Ne 6,7.   liga  6.liga  4.liga S/J 4.liga  

11. 17.-18.10. So - Ne 6,7.   liga  6.liga  4.liga S/J 4.liga  

12. 24.-25.10. So - Ne   6,7.   liga 6.liga 4.liga S   

13. 31.10-01.11. So - Ne   6,7.   liga 6.liga 4.liga S   

14. 07.– 08.11. So - Ne   6.     liga  predohrávka   

Kolo Dátum Deň Muţi Dorast St.ţiaci Ml. ţiaci Prípravky 

 27.–28.03 So - Ne      

15. 03.-04.04. So - Ne 6.      liga     

16. 10.-11.04. So - Ne 6,7.   liga 6.liga 4.liga S/J 4.liga  

17. 17.-18.04. So - Ne 6,7.   liga 6.liga 4.liga S/J 4.liga  

18. 24.-25.04. So - Ne 6,7.   liga 6.liga  4.liga S/J 4.liga  

19. 01.-02.05. So - Ne 6,7.   liga 6.liga  4.liga S/J 4.liga MIX U11 

20. 08.-09.05. So - Ne 6,7.   liga 6.liga  4.liga S/J 4.liga MIX U11 

21. 15.-16.05. So - Ne 6,7.   liga 6.liga  4.liga S/J 4.liga MIX U11 

22. 22.-23.05. So - Ne 6,7.   liga 6.liga  4.liga S/J 4.liga MIX U11 

23. 29.-30.05. So - Ne 6,7.   liga  6.liga  4.liga S/J 4.liga MIX U11 

24. 05.-06.06. So - Ne 6,7.   liga  6.liga  4.liga S/J 4.liga MIX U11 

25. 12.-13.06. So - Ne 6,7.   liga  6.liga 4.liga S   

26. 19.-20.06. So - Ne 6,7.   liga  6.liga Finále S/J   
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7.liga  dospelí sk. SEVER -   ŠK fan - club Púchov, Bodiná, Tŕstie, Vrchteplá, 
                                              Pruţina,  Praznov, D. Orlové  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
6.liga   dorast -             H. Poruba, Brvnište, Streţenice, D. Kočkovce,  Mariková/    
                                      Udiča, Domaniţa/Pruţina, Podmanín,  Sverepec,     

                                      Lazy/Dohňany, Hr. Lednica,  Kvašov                                                        
                                                                                                                           

4.liga   st.ţiaci JUH    – ŠK fan- club Púchov, Košeca, Streţenice, Ladce,  N. Dubnica, 
FK Dubnica  „B“, Pruské/Bolešov, Mikušovce, K. Podhradie  

                                       

4.liga  st. ţiaci SEVER– Papradno, Beluša, Jasenica,  Plevník, Pruţina, D. Mariková,                      
                                      Prečín,  Domaniţa 

                                                                                                                                        
4. liga ml. ţiaci  -    Lysá pod Makytou, H. Poruba, Udiča, MŠK Povaţská Bystrica „B“,   
                                 Plevník, N. Dubnica, Beluša, Prečín, Ilava, Domaniţa                                

                                                                                                                    
Prípravky MIX U11:                                                                                                       

  sk. A -        H. Poruba, FK Dubnica  „B“, Košeca, Beluša, Ladce, Ilava 
                                                                       

          sk. B -        Bolešov, Pruské, L. Rovne, Tuchyňa, Kvašov 
                                                                                        
          sk. C  -       Brvnište, Jasenica, D. Mariková, Šebešťanová, ŠK fan – club Púchov 

                                                                                                                                                                           
         Sk. D -         Visolaje, Prečín, Domaniţa,  Podmanín, Praznov, Sverepec 

                                      
                                         
Prípravky U10  -  Plevník, Lednické Rovne,  Ilava, Prečín,  N. Dubnica,                                

                             ŠK fan – club Púchov      
                                       

                                                                             

4. MIESTO STRETNUTIA 
 

4.1  Majstrovské futbalové stretnutia (MFS) sa hrajú zásadne na trávnatých plochách, vo 
výnimočných prípadoch na ihriskách z umelou trávou, s rozmermi podľa PF,schválených 
ŠTK ObFZ , príp. ZsFZ alebo SFZ. O schválení hracej plochy musí byť vystavený protokol 

o spôsobilosti hracej plochy. 
4.1.1 V prípade nepriaznivého počasia moţno stretnutia odohrať na schválených 

hracích plochách s povrchom z umelej trávy, čo musí byť oznámené súperovi 
minimálne 24 hodín pred stanoveným UHČ.  

Schválené hracie plochy s umelou trávou je moţné v odôvodnených prípadoch 
vyuţívať na odohratie majstrovských stretnutí. 
4.1.2  Ak chce FK odohrať majstrovské stretnutie na prenajatom ihrisku (ihrisku 

iného FK), musí poţiadať o schválenie ŠTK ObFZ PB.                                                     
K ţiadosti je potrebné doloţiť súhlas domáceho klubu (resp. majiteľa či správcu 

ihriska). Aj toto ihrisko musí mať platný protokol o spôsobilosti hracej plochy. 
4.2   Stretnutia sa hrajú na ihriskách muţstiev uvedených vo vyţrebovaní na prvom mieste.  
4.3   Stretnutia je moţné odohrať aj v opačnom poradí na základe dohody oboch muţstiev, 

ktoré však podlieha schváleniu ŠTK (SP čl.36/3). 
4.4  Usporiadateľ MFS je povinný umoţniť rozhodcovi, asistentom rozhodcu a delegátovi 

zväzu umiestniť dopravný prostriedok (automobil, motocykel, bicykel), na ktorom prišli na 
stretnutie, na vhodnom mieste v areáli ihriska a zodpovedá za to, ţe dopravný prostriedok 
nebude od príchodu aţ do opustenia štadióna poškodený.                                                  

V prípade, ţe nie je moţné dopravný prostriedok delegovaných osôb umiestniť počas MFS 
v areáli štadióna, hlavný usporiadateľ  určí miesto, kde delegované osoby zaparkujú svoje 
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dopravné prostriedky a zabezpečí ich ochranu pred poškodením.                             

Delegované osoby sú povinné pri svojom príchode na MFS opýtať sa na miesto, kde majú 
svoje dopravné prostriedky zaparkovať. 

4.5  Usporiadateľ strenutia je povinný zabezpečiť, aby bola na futbalovom štadióne púšťaná 
primeraná hudobná  produkcia (nie nemravné, hanlivé a vulgárne výrazy) pod následkom DS. 
4.5.1 Je zakázané delegovaným osobám a členom realizačných tímov druţstiev fajčiť 

v priestoroch štadióna a lavičkách náhradníkov pod následkom DS. 
4.6 ŠTK okrem verejných dopravných prostriedkov, ktoré majú pravidelný cestovný poriadok, 

uznáva ako dopravný prostriedok aj vlastný dopravný prostriedok FK, alebo autobus 
objednaný u iného oprávneného prepravcu, avšak pri neskorom príchode, v prípade 
nedostavenia sa na MFS pre poruchu tohto dopravného prostriedku, neplatí ţiadna výnimka. 

Pri neskorom príchode, prípadne nedostavenie sa na MFS pre dopravnú nehodu, bude ŠTK  
postupovať po predloţení hodnoverných  dokladov pri riešení kaţdého prípadu individuálne, 

po zváţení všetkých okolností prípadu.  
4.7 FK vo všetkých súťaţiach riadených ObFZ môţu zhotoviť videozáznam o stretnutí, ktorý 
bude podkladom pri riešení prípadných námietok za nasledujúcich podmienok: 

-  V súťaţných stretnutiach SPORTIKA 6. ligy dospelých je klub, ktorý je organizátorom 
stretnutia, povinný nahrávať na statíve neprerušovaný videozáznam z jedného stabilného a 
vyvýšeného miesta na úrovni stredu hracej plochy od začiatku stretnutia (od nástupu 
z kabín na hraciu plochu do 1. aj 2. polčasu) aţ do okamihu opustenia hracej plochy hráčmi 
a delegovanými osobami po skončení 1. aj 2. polčasu  
Venovať zhotovovaniu videozáznamu náleţitú pozornosť a nahrávať dianie a priebeh 
stretnutia na ihrisku a nie čo sa deje, rozpráva na tribúne a podobne. 
- zhotovenie videozáznamu v ostatných súťaţiach oznámi FK pred začiatkom MFS    
   hlavnému rozhodcovi, ktorý to uvedie do Zápisu o stretnutí; 

- usporiadajúci FK je povinný umoţniť hosťujúcemu FK, ak o to poţiada, vykonať videozáznam  
  a zabezpečiť vhodné podmienky (stabilné miesto, napojenie na elektrickú energiu); 
- zhotoviteľ videozáznamu uvedený v Zápise o stretnutí je povaţovaný za verejného/      

   klubového funkcionára; 

-  Kaţdý FK v súťaţiach dospelých je povinný záznam archivovať 4 týţdne a na poţiadanie   
   doručiť riadiacemu orgánu. 
-  V prípade nenahrávania videozáznamu alebo zhotovenia nepouţiteľného videozáznamu,  
   nedodania videozáznamu riadiacemu orgánu alebo dodania v neúplnom stave (vymazaný,       
   zostrihaný, prípadne inak upravený videozáznam) ŠTK odstúpi príslušný FK na       
   doriešenie DK ObFZ a klub bude potrestaný pokutou  500,- €. 
 

5. HOSPODÁRSKE NÁLEŢITOSTI 
 

5.1   Kaţdý FK hrá majstrovskú súťaţ na vlastné náklady. V prípade, ţe MFS sa opakuje 
z vyššej moci, hradí poriadajúci oddiel hosťujúcemu oddielu 50 % cestovného pre 20 osôb 
v súlade s platnými smernicami SAD podľa kilometrovného najkratším moţným cestovným 

spojením.  
5.2  V prípade, ţe domáce muţstvo nenastúpi na MFS je povinné do 7 dní hosťujúcemu 

muţstvu uhradiť v plnej výške cestovné pre 20 osôb v súlade s platnými smernicami SAD 
podľa kilometrovného najkratším moţným cestovným spojením.  
DK navyše udelí vinníkovi pokutu v zmysle bodu B/10.1.2 a 10.1.3. Rozpisu súťaţe. 

5.3   V prípade, ţe hosťujúce druţstvo na MFS k súperovi nepricestuje, je hosťujúce muţstvo 
povinné do 7 dní zaslať súperovi úhradu  spojenú s nákladmi na prípravu MFS nasledovne: 

                                        6.liga dospelí                                50 €; 
                                 7.liga dospelí                                40 €; 

                                 8.liga dospelí + 6.liga dorast          30 €; 
                                 4,5.liga ţiaci                                 20 €; 
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DK navyše udelí vinníkovi pokutu v zmysle 

bodu B /10.1.2 a 10.1.3. Rozpisu súťaţe. 

5.4   Kaţdý FK je povinný pred začiatkom súťaţného ročníka 2020/2021 uhradiť všetky 
nedoplatky voči ObFZ a zaplatiť na účet ObFZ: SK80 5600 0000 0028 2598 2001  
PRIMA BANKA  VS: 1012010 nenávratný štartovný vklad:          

                                6.liga dospelí                   135 €  
                                       7.liga dospelí                   100 € 

                                6.liga dorast                     bez štartovného vkladu; 
                                Ţiaci                                bez štartovného vkladu;   
                                Prípravky                         bez štartovného vkladu; 

Nenávratný štartovný vklad všetkých súťaţí bude od súťaţného ročníka 2021/2022 
hradený formou zberných faktúr v ISSF.          

Bez uhradenia nedoplatkov voči ObFZ, ZsFZ , SFZ nebude ţiadne druţstvo zaradené do 
súťaţí ObFZ v súťaţnom ročníku 2020/2021. 
 

5.5  Ak bude druţstvo dospelých, dorastu, ţiakov, prípraviek vylúčené zo súťaţe z dôvodu 
zapríčinenia (troch) kontumačných stretnutí v priebehu jedného súťaţného ročníka 
bez ohľadu na počet získaných bodov (SP čl.12/1), odhlásenia sa zo súťaţe po 

vyţrebovaní (Aktíve ŠTK), alebo hrubého porušenia SP a RS, bude FK potrestaný pokutou, 
ak nie je pokuta udelená DK vyššia za disciplinárne previnenie, splatnou následnou 

zbernou faktúrou  ISSF od zverejnenia v ÚS ŠTK resp. DK vo výške:  
 6.liga – dospelí                               250 €    
 7.liga – dospelí                               200 €             

 8.liga – dospelí                               200 €    
 Dorast - všetky súťaţe                    200 €                     

 Ţiaci -  všetky súťaţe                      200 €  
 Prípravky                                       200 €  
V nasledujúcom súťaţnom ročníku sa takéto druţstvo zaradí sa do najniţšej súťaţe. 

Ak je takéto druţstvo klubu zaradené do najniţšej súťaţe, rozhodne o jeho účasti 
v súťaţi v nasledujúcom súťaţnom ročníku riadiaci orgán súťaţe (SP čl.12/3). 

Vylúčené druţstvo alebo druţstvo odhlásené v priebehu súťaţe, sa povaţuje bez 
ohľadu na počet získaných bodov za druţstvo zostupujúce z danej súťaţe (SP 
čl.12/4). 

5.5.1 Ak bude druţstvo dorastu, ţiakov, prípravky vylúčené zo súťaţe z dôvodu (troch) 
kontumačných prehier - hrubého porušenia SP a RS, alebo sa po začiatku (po odohratí 

jedného kola) zo súťaţe odhlási a FK  nespĺňa RS -  B/3.1 bude potrestaný pokutou : 
- Dorast- všetky súťaţe                        500 €                     
- Ţiaci - všetky  súťaţe                         500 €                                                                                 

- Prípravky                                          500 € 
5.6  V prípade neuhradenia pokuty, úhrady súperovi za neodohrané MFS ( v zmysle bodu   

5.2,5.3) v stanovenom termíne bude „A“ druţstvu  príslušného FK hrajúceho v súťaţiach 
ObFZ zastavená činnosť. DK uvoľní činnosť FK aţ po doručení dokladu o úhrade pokuty  
a nákladov súperovi za neodohrané MFS. 

5.7  V prípade, ţe druţstvo nastúpi na majstrovské stretnutie bez náhradníkov, alebo 
s menším počtom hráčov ako 11 a počas stretnutia klesne počet hráčov pod 7, takto 

previnivšie sa druţstvo bude potrestané pokutou podľa tohto RS(10.1.12) po prešetrení ŠTK. 
 
5.8  Pokuty, poplatky, ktoré udelí riadiaci zväz (jeho komisia), budú FK započítačné do 

mesačnej zbernej faktúry  
a)  Kluby sú povinné uhrádzať poplatky a pokuty (zverejnené v ÚS) na základe mesačnej 

zbernej faktúry  (v ISSF - typ všeobecná faktúra).  Faktúra je generovaná vţdy začiatkom 
mesiaca.  Obsahuje všetky pokuty a poplatky za predchádzajúci mesiac. Faktúry sa 

klasickou poštou nezasielajú, kaţdý klub si ju stiahne v elektronickej podobe z 
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ISSF. Splatnosť mesačnej zbernej faktúry je 10 dní resp. je uvedená na faktúre. Úhrada 

musí byť pripísaná na účet v posledný deň splatnosti, NIE uhradená v posledný deň 
splatnosti. 

Úhrady platieb na účet SFZ je platiteľ povinný realizovať výhradne bankovým prevodom (v 
ţiadnom prípade nie poštovou poukáţkou!) na bankový účet SFZ uvedený na faktúre. 
Variabilný symbol úhrady je číslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaja, resp. 

uvedenia nesprávneho údaja bude faktúra povaţovaná za neuhradenú!                 
Voči platiteľovi sa v takomto prípade bude ďalej pokračovať v zmysle platného DP a SP. 

 
V prípade, ak klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, povaţuje sa to za 
nedodrţanie súťaţných kritérií. Automatickým športovo-technickým dôsledkom toho, ţe klub 

riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, je zastavenie súťaţnej činnosti, ktoré sa 
vzťahuje len na „A“ druţstvo dospelých dotknutého klubu (ak klub nemá „A“ druţstvo, 

vzťahuje sa zastavenie činnosti na najvyššie zaradenú kategóriu v súťaţiach) a zastavenie 
matričnej činnosti klubu, s účinkom odo dňa nasledujúceho po poslednom dni splatnosti aţ do 
riadneho uhradenia celej dĺţnej čiastky.  

Za uhradenie poplatkov riadne a včas, sa povaţuje ich uhradenie v lehote splatnosti 
(pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej faktúrovanej výške, so 

správnym uvedením variabilného symbolu úhrady. Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej 
súťaţe sú informované o výške neuhradených poplatkov, lehote splatnosti, dôsledkoch 

neuhradenia poplatkov, ako aj o zaplatení poplatkov prostredníctvom oznamov zasielaných zo 
systému ISSF, v ktorom sa pre potreby SFZ a jeho členov vytvára automaticky zoznam 
klubov, ktoré neuhradili riadne a včas mesačné zberné faktúry.  

Prípadné reklamácie platieb vybavuje ekonomický úsek SFZ, ktorý o svojich zisteniach 
informuje riadiaci orgán súťaţe . V prípade, ak reklamácia bola uznaná, účinok športovo-

technických dôsledkov sa na základe rozhodnutia ekonomického úseku SFZ ruší. 
Druţstvo, ktorému bola zastavená súťaţná činnosť z dôvodu neuhradenia mesačnej 
zbernej faktúry, odohrá riadne všetky svoje stretnutia, ale riadiaci orgán mu 

odpočíta za kaţdé takto odohané stretnutia 3 body. (čl. 83 SP) 
 

b) Odmeny R, AR a DZ pre súť.ročníka 2020/2021 v súťaţiach riadených ObFZ sú 
nasledovné: 

  

Hrubá odmena + ostatné náhrady 

  (ostatné náhrady = cestovné, stravné) 

Súťaţ R AR DZ 

SPORTIKA 6.liga 6,70+30 6,70+25 6,70+25 

7.liga 6,70+27 6,70+23 6,70+23 

8.liga 6,70+27 6,70+23 6,70+23 

Dorast 6,70+ 10 6,70+ 7   

Ţiaci 5,50+ 8 3,50+ 4   

Prípravky 3,50+ 4     
  
  

Odmeny delegovaných osôb uvedených v tabuľke , obsahujú finančné ohodnotenie za 
výkon príslušnej funkcie delegovanej osoby a ostatné paušálne náhrady (ďalej ostatné 

náhrady). Rozhodcom pracujúcim na dohodu o pracovnej činnosti prináleţí podľa 
zákona príplatok za prácu v sobotu, nedeľu a sviatok a to v nasledovnej výške: 

Sobota: 1,67 €/hodina 
Nedeľa: 3,34 €/hodina 

Sviatok: 3,34 €/hodina 
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Miesto nástupu na pracovnú cestu je miesto bydliska, miesto výkonu práce je miesto 
stretnutia, miesto skončenia pracovnej cesty je miesto bydliska. 

Odmeny a cestovné náhrady, ktoré sú R, AR, DS za ich výkon činnosti vo futbalových 
stretnutiach vyplácané Oblastným futbalovým zväzom podliehajú dani podľa § 5 – príjmy zo 

závislej činnosti Zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov, alebo podľa §6 – príjmy 
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti Zákona č. 593/2003 Z.z. 
 

 Odmeny a ostatné náhrady za výkon činnosti vo futbalových stretnutiach, budú delegovaným 
osobám vyplácané na ich účet, na základe predloţenej faktúry alebo platnej Dohody 

o pracovnej činnosti, uzatvorenej medzi delegovanou osobou a ObFZ vţdy najneskôr 
k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom vykonávala 
činnosť delegovanej osoby.  

 
 

Od sezóny 2018/2019 sú kluby povinné uhrádzať náklady za rozhodcov prostredníctvom 
mesačnej zbernej faktúry za predchádzajúci mesiac, ktorá im bude začiatkom mesiaca 
vygenerovaná v ISSF systéme. 

 
 

c) Za daňový doklad sa povaţuje aj elektronická faktúra, ktorú SFZ uvádza v ISSF. Kluby sú 
povinné uhrádzať poplatky a pokuty (zverejnené v ÚS a ISSF), náklady za rozhodcov, aţ 
na základe vystavenej mesačnej zbernej faktúry v ISSF (typ Všeobecná faktúra, v zmysle 

príslušného článku RS.) 
 

d) SFZ si vyhradzuje právo počas súťaţného ročníka generovať prostredníctvom ISSF aj iné 
typy faktúr, o ktorých je povinný informovať FK v dostatočnom predstihu. 
 

e) FK je povinný informovať Legislatívno-právne oddelenie a Ekonomický úsek SFZ o kaţdom 
upovedomení o začatí exekúcie. 

 
f) FK v plnej miere zodpovedajú za všetky údaje o FK a fakturačné údaje uvedené FK v ISSF 

a sú povinné bezodkladne informovať matriku ObFZ o kaţdej zmene. 
 

5.9.  V prípade nariadenia úradného dohľadu orgánu v zmysle platných ustanovení DP resp. 
VV ObFZ je povinnosťou FK uhradiť osobe vykonávajúcej úradný dohľad finančné náhrady vo 

výške DS 6.ligy muţi (zberná faktúra ISSF). 
5.10.  V prípade neodohratého MFS majú delegované osoby nárok na finančnú náhradu vo 

výške 50% nákladov stanovených na stretnutia v jednotlivých ligách a kategóriách. 

 
 

 

 
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA 

 

1.  PREDPIS 
 

1.1    Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu (PF), Súťaţného poriadku (SP), Rozpisu súťaţí 

ObFZ a ich novelizácií. Výklad RS ObFZ prináleţí jedine ŠTK, ktorá súťaţe riadi. Prípadné 
doplnky alebo uznesenia ŠTK na základe rozhodnutia VV ObFZ vychádzajú v Úradných 

správach (ÚS) uverejnených na webovej stránke ObFZ Povaţská Bystrica. 
1.2     ObFZ vydáva počas súťaţného ročníka ÚS zo zasadnutí jednotlivých komisií. Pokyny 
a nariadenia z týchto ÚS sú záväzné a platné pre všetky FK, rozhodcov a delegátov zväzu. 
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Voči rozhodnutiam uverejnených v ÚS sa môţu FK odvolať do 7 dní na tú komisiu, ktorá 

rozhodnutie vydala. Ak komisia odvolaniu nevyhovie, odstúpi podanie na Odvolaciu 
komisiu ObFZ (Stanovy ObFZ- čl.52). Odvolanie musí spĺňať normy SFZ a SP. 

1.3  ObFZ upozorňuje všetky FK, ţe za neoprávnený štart hráča po piatom, deviatom, 
dvanástom a po kaţdých ďalších 3 napomenutiach a vylúčení je zodpovedný výlučne 
FK. 

1.4  Základom pre hodnotenie výsledkov je Zápis o stretnutí  a Správa DS v ISSF.  
Všetky zápisy o stretnutí  v súťaţi muţov, dorastu, ţiakov a prípraviek  je povinné 

vypisovať v systéme ISSF. V prípade výpadku el. energie alebo iných technických 
príčin (porucha pripojenia na internet) je povinnosťou vypísať zápis na PC, 
príp.písacím strojom alebo čitateľne tlačeným písmom, aby sa predišlo 

nedorozumeniam s delegovanými osobami. 
1.5  Podľa SP čl.11/1 sa za víťazstvo v MFS udeľujú 3 body, za nerozhodný výsledok 1 bod, 

prehra nie je bodovo hodnotená.       
1.6  Propagácia politických subjektov na výstroji hráčov a v športovom areáli je zakázaná. 

1.7  Pred kaţdým MFS po nástupe muţstiev na hraciu plochu, pred vyţrebovaním 
strán, hosťujúce druţstvo na čele s kapitánom pozdraví domáce muţstvo 
a delegované osoby podaním ruky. 

 

2. ŠTART HRÁČOV 
2.1. Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý predloţí platný RP alebo má 
platný elektronický RP (SP 43).  

R je povinný uviesť do zápisu o stretnutí hráčov, ktorý nespĺňajú bod 2.1 (pokus 
o neoprávnený štart hráča v stretnutí).       
2.2  V kategórii dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dospelých a ďalej 

hráči z kategórie dorastu, ktorí v deň zápasu dovŕšili 16. rok veku. Hráči uvedeného veku aţ 
do dovŕšenia 18. veku (t.j. 16-17-roční) musia mať písomný súhlas zákonného zástupcu a  

potvrdenie od lekára. Bez oboch súhlasov rozhodca hráča nesmie pripustiť k štartu v 
stretnutí. Potvrdenie od lekára je platné 1 rok. Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa 
dátumom zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. 

2.3  V kategórii dorastu štartujú hráči narodení od 1.1.2002 do 31.12. 2005. Výnimky sú    
        povolené v zmysle SP čl.46  pre hráčov dňom dovŕšenia 14 roku. 

2.4 V kategórii mladšieho dorastu štartujú hráči narodení od 1.1.2004 do 31.12. 2005 
      Výnimky sú povolené v zmysle SP čl. 46  pre hráčov dňom dovŕšenia 14 roku. 
Po dovŕšení 14. roku veku môţe hrať hráč  v kategórii ţiakov aj dorastu (pre dorast 

je ale potrebný súhlas zákonného zástupcu a lekára – nemusí byť telovýchovný– tzv. 
ostaršenie). Po dovŕšení 15 rokov môţe hrať  kategórií dorastu bez príslušného 

povolenia. 
2.5  V kategórii starších ţiakov štartujú hráči narodení od 1.1.2006  a mladší po  
        dovŕšení 10 rokov. Mladší ako 10 ročný/ U10 môţu hrať pri dodrţaní  SP čl. 46. 

2.6  V kategórii mladších ţiakov štartujú hráči narodení po 1.1.2008 a mladší po    
        dovŕšení 9. rokov. Mladší ako 9 ročný nemôţu hrať ani pri dodrţaní SP čl.46. 

2.7  V kategórii prípravky MIX U11štartujú hráči narodení od 1.1. 2010  do 31.12 2014.   
2.8  V kategórii mladšej prípravky U09  štartujú hráči narodení od 1. 1. 2012 do 31.12.       
        2014.   

2.9 V kategórii starších ţiakov môţu štartovať  aj dievčatá narodené po 1.1.2005. 
2.10  V kategórii mladších ţiakov môţu štartovať  aj dievčatá narodené po 1.1.2006.                                         

2.11 V kategórii prípraviek MIX U11môţu štartovať  aj dievčatá narodené po         
         1.1.2008.  
* V kategórii mladšej prípravky nie sú povolené výnimky pre štart starších dievčat. 

2.12  V jednom dni môţe hráč štartovať len v jednom MFS. Zodpovednosť za štart        
         hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórií nesie príslušný FO a tréner    

         v zmysle  SP čl.46. 
2.13 V kategórii prípraviek môţe v jednom dni hráč štartovať vo viacerých     
         stretnutiach, ak sa hrá turnajovým spôsobom. 
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2.14  Hráči štartujú na platné registračné preukazy  alebo na platné elektronické RP          

(SP 43)  SFZ. Do „Zápisu o stretnutí sa vypisuje číslo registračného preukazu hráča. 
 

3. PODMIENKY ŠTARTU DRUŢSTIEV ObFZ Povaţská Bystrica: 
3.1 Na zaradenie druţstva dospelých do súťaţí riadených ObFZ Povaţská Bystrica je 

potrebné splnenie podmienok o počte druţstiev mládeţe (dorast, ţiaci, prípravka) zaradených 
do dlhodobých súťaţí riadených ObFZ, ZsFZ a SFZ ( SP čl. 38/b).                                                     
VI. liga - minimálne 1 druţstvo mládeţe,                                                                                      

VII. liga – bez povinnosti mládeţníckeho druţstva 
Aj  spoločné druţstvo mládeţe spĺňa podmienky pre zaradenie druţstva dospelých 

do VI: ligy dospelých. 
Nesplnenie povinnosti sa trestá v zmysle RS-A/5.5.1 a B/3.1.2          

V priebehu súť. ročníka nie je moţné prehlásiť druţstvo z jedného FK do iného FK. 
3.1.1 SFZ a riadiaci orgán danej súťaţe povaţuje údaje o klube (všetky) v systéme 
ISSF za jediné záväzné. Klub plne zodpovedá za OKAMŢITÚ aktualizáciu klubových 

údajov (hlavne fakturačných a informácii o Štatutárnych zástupcoch) v ISSF. 
3.1.2 Druţstvo dospelých oddielu, klubu, ktorý po odohratí jedného kola odhlási 

mládeţnícke druţstvo zo súťaţe a nespĺňa podmienky RS-B/3.1, sa po skončení 
súťaţného ročníka povaţuje za zostupujúce.  
3.1.3  Podmienky štartu  spoločného druţstva FK v kategórii dorast a ţiaci.  

3.1.3.1.  V regionálnej súťaţi a v oblastnej súťaţi môţe klub uzatvoriť dohodu s iným 
klubom o vytvorení spoločného druţstva mládeţe okrem vekovej kategórie 

prípravka, ktorej platnosť je jeden súťaţný ročník. (SP čl.28 bod 4) 
Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný 
predloţiť prostredníctvom ISSF na schválenie najneskôr 15 dní pred začiatkom 

súťaţe riadiacemu orgánu súťaţe, v ktorej má spoločné druţstvo klubov súťaţiť. 
Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiaceho orgánu súťaţe o 

jej schválení.  
Proti rozhodnutiu riadiaceho orgánu súťaţe o schválení dohody nie je odvolanie 
prípustné. 

3.1.3.2. Dohoda uvedená v  SP čl. 28 v odseku 4 musí obsahovať minimálne tieto   
              náleţitosti:  

a) určenie jedného z klubov dohody, ktorý bude: 
1. vystupovať za spoločné druţstvo klubov voči tretím osobám,  
2. zodpovedný za spoločné druţstvo podľa tohto poriadku (napr. bude mať týmto  

    mládeţníckym druţstvom splnenú podmienku pre účasť v súťaţi), všeobecne   
    záväzných právnych predpisov a ostatných osobitných predpisov; 

3. po skončení platnosti dohody pokračovať v súťaţi, v ktorej súťaţilo spoločné      
     druţstvo klubov; 
b)  označenie súťaţe, v ktorej má spoločné druţstvo klubov súťaţiť, 

c)  názov spoločného druţstva. 
3.1.3.3. Po skončení platnosti dohody uvedenej v odseku 4 môţe byť druţstvo 

mládeţe klubu, ktorý nebude pokračovať v súťaţi podľa ods. 5 písm. a) bodu 3 
zaradené len do najniţšej súťaţe príslušnej vekovej kategórie. 

3.1.3.4  Hráč hrajúci v spoločnom druţstve na základe dohody uvedenej v odseku 4 
môţe hrať za iné druţstvo svojho klubu v inej vekovej kategórii, ak spĺňa ďalšie 
podmienky ustanovené týmto poriadkom 

3.2 Všetci hráči, nastupujúci na stretnutie musia predloţiť platný RP, alebo majú platný 
elektronický RP (SP 43), ktorého náleţitosti musia byť v súlade s platným SP.                         

a) Vo všetkých stretnutiach predloţia vedúci druţstiev najneskôr 30 minút pred 
začiatkom stretnutia registračné preukazy hráčov, alebo  majú platný elektronický 
RP „R“.                                                                                                                               

b) Najneskôr 30 minút pre začiatkom stretnutia sú všetky druţstvá muţov 6. 
a 7.ligy, dorastu, ţiakov a prípraviek povinné mať v ISSF riadne vyplnené nominácie 

hráčov a realizačných tímov v Zápise o stretnutí.                                                                                     
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c) R je povinný po priebeţnom uloţení zápisu vytlačiť  „zápasovú súpisku s fotkami 

hráčov“v papierovej forme. 
d) „R“ je povinný doplniť  a uzatvoriť zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia 

v ISSF ; v odôvodnených prípadoch  najneskôr do 5 hodin po skončení stretnutia.  
e) V prípade akýchkoľvek problémov znemoţňujúcich vyplniť elektronický Zápis o 
stretnuti, sa vypiše iba papierový Zápis o stretnuti (SP čl.80), do ktorého „R“ uvedie 

odôvodnenie prečo nebolo moţné urobiť elektronický Zápis o stretnutí. 
f) Takto  vyplnený Zápis o stretnuti (v prípade nefunkčnosti ISSF, si dá podpísať 

kapitánmi a vedúcimi druţstiev).                                                                                                                      
g) Vo všetkých súťaţiach kontrolu registračných preukazov a zostavu s 
registračným čislom v Zápise prekontrolujú rozhodcovia nasledovne. 

Ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu: 
AR1 kontroluje RP a zo Zápisu zostavu domácich hráčov (aj čisla na dresoch),  

AR2 RP hosťujúcich hračov; 
- ak je na stretnutí jeden asistent rozhodcu, kontrolu vykoná u oboch druţstiev. 
h) Hráči sú povinní nosiť so sebou na stretnutie hodnoverný preukaz totoţnosti 

(OP,IK, pas, vodičský preukaz ). 
3.2.1 Rozhodca má povinnosť  dostaviť sa na MFS minimálne  40 minút pred 

začiatkom stretnutia. To neplatí pre „R“, ktorí majú predzápas na inom futbalovom 
štadióne. 

3.3 Pri námietkach proti štartu hráča – jeho totoţnosti – sú rozhodca a delegát povinní 
postupovať v zmysle  SP čl.49 a vyuţiť všetky moţnosti zistenia totoţnosti (meno, priezvisko, 
dátum narodenia, adresu, podpis hráča ). V mládeţníckych kategóriách je konfrontácia 

povinná pred začiatkom MFS.  Rozhodca nemôţe vykonať kontrolu totoţnosti  hráča, 
alebo náhradníka opakovane. (SP čl.49 bod 7).  

3.4 K pripomienke, námietke k priebehu stretnutia, uvedenej v „Zápise o stretnutí“      
      kapitánom druţstva, musí FK postupovať v zmysle  SP čl. 85, 86. 
3.5 Za štart  hráča v plnom rozsahu zodpovedá klub a je povinný na vyzvanie riadiaceho  

       orgánu dokladovať lekársku prehliadku. 
3.6 Na MFS musia druţstvá nastupovať v dresoch s dobre viditeľnými číslami, pričom brankár 

môţe mať číslo 1 -99, hráči môţu nastupovať s číslami 2 – 20. Brankár musí mať farbu dresu 
zreteľne odlíšenú od farby dresov ostatných hráčov.Právo voľby výstroja (dres, trenky 
a štulpne)  má hosťujúci oddiel, domáci oddiel sa musí prispôsobiť. 

3.7 Striedanie hráčov v súťaţi 6. a  7. ligy dospelých musí byť vykonané pomocou dobre 
viditeľných tabúľ, ktoré je domáci oddiel povinný mať k dispozícií. Druţstvo môţe striedať len 

tých hráčov, ktorí boli pred stretnutím uvedení v „Zápise o stretnutí“ ako náhradníci. Ich RP 
musia byť predloţené vedúcimi muţstiev, spolu s RP ostatných hráčov, do kabíny rozhodcov 
ku kontrole 30 minút pred stretnutím.  

V MFS dospelých je moţné striedať maximálne  5 hráčov, v kategórií dorastu 
maximálne  6 hráčov, v kategórií  starších ţiakov, mladších ţiakov a prípraviek bez 

obmedzenia. 
3.8 Súčasťou výstroja hráčov všetkých vekových kategórií musia byť chrániče holenných   
      kostí. Rozhodcovia sú povinní toto kontrolovať. 

3.9 Povinnosti všetkých klubov v oblasti materiálno-technickej zabezpečiť nasledovné 
podmienky,  ktorých splnenie ho oprávňuje k štartu v súťaţiach ObFZ Povaţská Bystrica: 

1. Hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom, pravidelne ošetrovaným, 
s rozmermi podľa PF na ktorú vlastní platný pasport vydaný ŠTK ObFZ Pov. Bystrica 

2. Súvislé ohradenie hracej plochy, ktorá ju oddeľuje od miest určených pre divákov 

3. Pre hráčov a rozhodcov zabezpečiť ohraničený priestor, ktorý musí byť  minimálne 4 m 
široký so zábranou vo výške 1m (lano, príp. retiazky musia byť natiahnuté), ktorý 

zabezpečuje bezpečnosť osôb vychádzajúcich na hraciu plochu alebo odchádzajúcich 
z hracej plochy pred, počas a po skončení stretnutia 

4. Zastrešené hráčske lavičky uzatvorené  z boku a zo zadnej strany a zastrešené miesto 

pre DS; 
5. Tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárničku , PC s tlačiarňou, internet,  príp.písací stroj; 
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6. Riadne vyznačenú technickú zónu a upravené ihrisko podľa PF a RS 

7. Samostatné kabíny pre hráčov domáceho a hosťujúceho druţstva s vybavením 
zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov a technický personál 

druţstva, sprchy s teplou a studenou vodou výhradne určené druţstvám 
8. Samostatnú uzamykateľnú kabínu pre rozhodcov a delegáta s príslušným vybavením 

v štandarde stanovenými normami(miesto na uloţenie osobných vecí, stôl, 4 stoličky, 

vešiak) s minimálnou plochou 12 m štvorcových s osvetlením 
9. Sociálne zariadenia (WC) pre divákov a to pre muţov a ţeny, zodpovedajúce kvalitou 

a počtom STN „Hygienické zariadenia športových stavieb“ 
10.Primerané zariadenia pre občerstvenie divákov, umiestnené mimo priestorov určených 

pre hráčov a delegované osoby, predaj do plastových alebo papierových pohárov 

3.10 Domáce FK sú povinné zabezpečiť: 
3.10.1 vyznačenie hracej plochy a jej pripravenosť v súlade s PF, zvlášť rešpektovať  

Pravidlo I.- postranná a bránková čiara musia byť najmenej 2  m od pevnej bariéry; 
3.10.2 usporiadateľskú sluţbu v počte minimálne 7 členov s viditeľným označením, 
v kategórií dorastu, ţiakov a prípraviek minimálne 5 členov. Zoznam usporiadateľov 

predloţí domáci FK písomne so „Zápisom o stretnutí“ hlavnému rozhodcovi 30 minút pred 
ÚHČ, usporiadatelia sú povinní nosiť rozlišovacie vesty; 

3.10.3 zdravotnícku sluţbu s potrebným vybavením (lekárnička, nosidlá); 
3.10.4 samostatnú miestnosť (kabínu) pre delegované osoby s predpísaným vybavením (stôl,   

           4 stoličky, vešiak); 
3.10.5 šatne pre muţstvo hostí, sociálne zariadenie (umyváreň, WC) ,čistotu v šatniach,    
           v kabíne rozhodcov  a v sociálnych zariadeniach; 

3.10.6 predpísané rozmery rohových zástaviek (60 x 40 cm); 
3.10.7 predpísané rozmery zástaviek pre asistentov rozhodcu (50 x 30 cm);  

3.10.8 aspoň 4 lopty pripravené na MFS; účastníci 6.ligy sú povinní mať 5 podávačov lôpt; 
3.10.9 rozhodcom a hráčom hosťujúceho druţstva poskytnúť pred zápasom vhodné   
           občerstvenie – nealkoholické nápoje (min. šesť litrov v uzatvorených obaloch). 

3.10.10 na poţiadanie hosťujúcemu oddielu vykonanie neprerušeného videozáznamu s 
minutáţou, vrátane vytvorenia podmienok pre pracovníkov, ktorí záznam zabezpečujú 

(vhodné stabilné miesto, el. energiu a pod.). Videozáznam môţe byť podkladom pri riešení 
prípadných námietok a musí byť archivovaný 4 týţdne. Porušenie tohto ustanovenia bude 
riešené DK (B/10.1.14). 

3.11 Hráči štartujú na individuálne poistky. V prípade, ţe nie sú poistení, odporúča   
        sa vo vlastnom záujme poistiť. 

3.11.1 Hráči štartujú v súťaţiach ObFZ Povaţská Bystrica na vlastnú zodpovednosť. 
 
3.12  Kontrola totoţnosti (SP čl.49) 

 

3.12.1 Konfrontáciu (kontrola totoţnosti) hráčov druţstiev, ktorí sú prítomní na stretnutí, je moţné 
vykonať na poţiadanie pred stretnutím, najneskôr v polčasovej prestávke pred začiatkom druhého 
polčasu. V druhom polčase je moţné vykonať na poţiadanie konfrontáciu hráča, ktorý nebol 
prítomný na stretnutí pred začiatkom druhého polčasu; o konfrontáciu takého hráča je moţné 
poţiadať len pri jeho vstupe na hraciu plochu. 
 

U mládeţníckych muţstiev je povinná pred MFS – SP čl. 49/8 
 
3.12.2 Postup vykonania kontroly totoţnosti: 

Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni druţstiev. Kapitán kontrolovaného 
druţstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho druţstva a kapitán druhého druţstva overuje ich 
identitu podľa údajov a fotografie v ISSF. 
V stretnutí mládeţe vykonajú konfrontáciu rovnakým spôsobom ako v odseku 2 spolu s kapitánmi 
druţstiev aj vedúci oboch druţstiev, prípadne len vedúci oboch druţstiev, ktorí majú právo opýtať 
sa kontrolovaných hráčov na ich osobné údaje 
Výsledok konfrontácie oznámia kapitáni druţstiev alebo vedúci druţstiev mládeţe rozhodcovi.  
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3.12.3  Ak sa hráč odmietne podrobiť konfrontácii alebo ak kapitán druţstva, alebo vedúci 
druţstva mládeţe neuzná totoţnosť niektorého hráča pri konfrontácii, kapitán druţstva alebo 
vedúci druţstva mládeţe uplatnia námietku proti štartu hráča a na základe tejto námietky vyzve 
rozhodca uvedeného hráča na podrobenie sa konfrontácii. Túto konfrontáciu vykoná rozhodca 
sám tak, ţe skonfrontuje podobu namietaného hráča s jeho fotografiou uvedenou v ISSF a 
zaznamená do zápisu o stretnutí podľa odpovede hráča jeho osobné údaje vrátane adresy 
trvalého pobytu a o uvedenej skutočnosti vykoná záznam v zápise o stretnutí. Ak rozhodca po 
konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, ţe údaje o hráčovi a jeho fotografia v ISSF 
zodpovedajú údajom uvedených hráčom a jeho podobe, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a do 
zápisu o stretnutí uvedie odôvodnenie svojho rozhodnutia.    
V prípade vznesenia námietky proti štartu hráča, odmietnutia konfrontácie niektorým hráčom, 
alebo neuznania totoţnosti hráča rozhodcom, rozhodca, kapitáni alebo vedúci druţstiev mládeţe, 
a hráč, proti ktorému bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka, alebo záznam rozhodcu, sú 
povinní dostaviť sa osobne na riadiaci orgán súťaţe v termíne určenom ŠTK ObFZ PB. 
 Ak sa pozvaný hráč proti ktorému bola vznesená námietka na zasadnutia ŠTK  nedostaví, 
stretnutie bude kontumované. Tento hráč, kapitán a vedúci muţstva budú odstúpení na k 
riešeniu na DK.   
Ak bola konfrontácia vykonaná pred stretnutím alebo v prípade striedajúceho hráča cez polčasovú 
prestávku, a kapitán druţstva súpera, alebo vedúci druţstva mládeţe nevzniesol námietku proti 
totoţnosti hráča ihneď pri konfrontácii, nie je uţ neskôr moţné vzniesť prípadnú námietku ohľadne 
totoţnosti hráča. Ak hráč, ktorý nebol prítomný pred stretnutím, nastúpi v priebehu stretnutia, je na 
vyzvanie rozhodcu povinný podrobiť sa konfrontácii po skončení stretnutia. Rozhodca nemôţe 
vykonať kontrolu totoţnosti hráča, alebo náhradníka opakovane                                                                                                                                                                
Ak sa hráč odmietne podrobiť konfrontácii, alebo totoţnosť hráča podľa ISSF rozhodca neuzná 
pred stretnutím, tento hráč nemôţe v stretnutí nastúpiť. Rozhodca túto skutočnosť uvedie s 
odôvodnením v zápise o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke, hráč je z hry vylúčený. 
Rozhodca a zástupca druţstva súpera sú oprávnení vyhotoviť si fotodokumentáciu namietaného 
hráča s jeho súhlasom. Ak hráč súhlas k vyhotoveniu jeho fotodokumentácie neposkytne, 
povaţuje sa za hráča, ktorý sa odmietol podrobiť konfrontácii. 
Ak sa tak stane v polčasovej prestávke  (v priebehu II. polčasu), hráč je v zmysle PF vylúčený 

z hry. 

3.12.4 (Za uskutočnenie konfrontácie zodpovedajú okrem samotného hráča aj kapitán druţstva a 
vedúci druţstva.  
Odmietnutie konfrontácie má okrem herných dôsledkov v súlade so SP čl.11/2, aj 
disciplinárne dôsledky voči kapitánovi, vedúcemu muţstva a hráčovi, ktorý konfrontáciu 

odmietol a v prípade nesprávneho postupu i voči rozhodcovi. 
3.12.5   V prípade uvedenia námietky voči štartu hráča do „Zápisu“, odmietnutia konfrontácie 

niektorým hráčom alebo neuznania totoţnosti hráča rozhodcom, musia sa na najbliţšie 
zasadnutie ŠTK dostaviť rozhodca, kapitáni a vedúci oboch druţstiev a hráč (hráči) voči 
ktorému bola do „Zápisu“ uvedená námietka, resp. záznam rozhodcu. 

3.12.6  Ak bola kontrola totoţnosti vykonaná pred stretnutím, v polčasovej prestávke alebo 
v prípade striedajúceho hráča v priebehu II. polčasu a kapitán druţstva alebo jeho zástupca 

(u mládeţe vedúci druţstva) neuviedol ţiadne námietky proti totoţnosti hráča ihneď po  
konfrontácii, nie je uţ neskôr moţné vzniesť prípadnú námietku ohľadne  totoţnosti 
hráča. (SP čl. 49 bod 7)  

3.12.7  Sťaţnosť na výkon R alebo AR musí klub zaslať na Komisiu rozhodcov ObFZ PB 
výhradne prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF najneskôr do 48 hodín po stretnutí 

priamo z detailu stretnutia. Sťaţnosť musí obsahovať: 
a) označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťaţnosti 

b) popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťaţnosť,                           

    s vyznačením času (minutáţe) 
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c) uvedenie dôkazov (napr. videozáznam, ....) a spôsobu, akým budú riadiacemu orgánu 

súťaţe poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín po podaní námietky, ak 

riadiaci orgán nestanoví inak, 

d)  Listy, resp. podnety FK, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky oficiálnej sťaţnosti,  

      KR neprerokuje. 

e) Námietku alebo odvolanie je moţné vziať späť len do začatia konania o nich (SP čl.89.1). 

f) Ak sa námietka alebo odvolanie vezme späť pred konaním o nich, príslušný orgán ObFZ 

Povaţská Bystrica môţe uloţiť klubu, ktorý ich vzal späť, povinnosť uhradiť riadiacemu zväzu 

výdavky, ktoré riadiacemu zväzu spracovaním námietky alebo odvolania a prípravou konania 

o nich vznikli (SP čl.89.2). 

g) Poplatok za námietku, odvolanie alebo sťaţnosť na rozhodcu bude pripísaný futbalovému 

klubu do mesačnej zbernej faktúry (SP čl.88). Ak bolo námietkam alebo odvolaniu vyhovené, 

vracia sa vklad v plnej výške, v opačnom prípade vklad zostáva v prospech príslušného 

futbalového zväzu. Poplatok za prerokovanie sťaţnosti na výkon R alebo AR bude vrátený 

klubu iba v prípade, ţe sťaţnosť bude uznaná za opodstatnenú vo všetkých jej bodoch. 

h) Bezdôvodné podanie námietok alebo odvolania môţe byť potrestané podľa platného    

     disciplinárneho poriadku. 

3.12.8  Ak kapitán druţstva uplatní po skončení stretnutia právo vyplývajúce mu zo znenia 

SP čl. 66/2,  je rozhodca povinný námietku uviesť do príslušnej rubriky na prvej strane 
„Zápisu o stretnutí“. Kapitán však nemá právo ţiadať uviesť námietku týkajúcu sa 

výkonu rozhodcu (SP čl. 85/5), pričom toto ustanovenie sa týka jeho rozhodnutí 
súvisiacich s hrou (uznanie, neuznanie gólu, nariadenie, nenariadenie PK, udelenie, 
neudelenie osobného trestu a pod.). Takýto zápis nemoţno povaţovať za sťaţnosť . 

 
3.12.9 Kapitán môţe vzniesť námietky proti:                                                                 

  -výsledku stretnutia; 
  -priebehu stretnutia (nie však voči výkonu rozhodcu); 
  -náleţitostiam hracej plochy; 

  -štartu niektorého súperovho hráča; 
  -výstroju hráčov súperovho druţstva; 

  -striedaniu náhradníkov; 
  -popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov; 
3.13 Kapitán druţstva je oprávnený podľa SP čl. 66: 

skontrolovať do 24 hodín po skončení stretnutia zápis o stretnutí schválený 

rozhodcom a informovať o akýchkoľvek nezrovnalostiach a nepravdivých 

skutočnostiach zodpovedného funkcionára svojho klubu alebo priamo riadiaci zväz; 

tým nie je dotknuté oprávnenie kapitána druţstva podať námietku podľa                 

čl. 80 ods. 3 

 
 

4. SÚPISKY HRÁČOV 

 
4.1 FK vyhotovujú sezónnu súpisku dospelých, dorastu, ţiakov a prípraviek  

(zoznam hráčov druţstva) len v ISSF 
4.1.1 Sezónnu súpisku FK nezasielajú riadiacemu orgánu. Klubový ISSF manaţér 

vyplní údaje podľa predlohy v  ISSF. Sezónna súpiska v  systéme ISSF musí byť 
vyplnená pred začiatkom súťaţného ročníka. Doplnením hráčov na sezónnu súpisku 

alebo jej doplnením v ISSF, FK automaticky potvrdzujú aj vykonanie predpísanej 
lekárskej prehliadky, ktorú má právo riadiaci orgán sám alebo prostredníctvom DO 
kedykoľvek skontrolovať. Z uvedenej súpisky sa následne hráči nahrávajú do zápisu 

o stretnutí. 
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4.1.2  Sezónna súpiska druţstva sa predkladá pre jesennú časť súťaţného ročníka. 

Pre jarnú časť sa súpiska len priebeţne dopĺňa. Postup je nasledovný: Pri 
nominovaný hráča, ktorý nie je uvedený na sezónnej súpiske na stretnutie, systém 

ISSF hráča automaticky doplní do sezónnej súpisky s poradovým číslom, ktoré 
nasleduje a pošle o tom notifikáciu správcovi súťaţe. Zaniká tým povinnosť inej 
formy nahlasovania (doplňovania)  nového hráča do súpisky 

4.2 Hráči uvedení na súpiske môţu hrať v MFS za druţstvo klubu, na ktorého súpiske 
figurujú. 

4.3  Za „B“ druţstvo klubu môţu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení 
štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za „A“ druţstvo klubu v tej istej 
vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí 

ustanovených pre jednu časť súťaţného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči  
z „A“ druţstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí  

za „A“ druţstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart 
v pohárovom stretnutí. Za štart sa povaţuje akýkoľvek časový úsek stretnutia. 
(SP čl.47/2)    

4.4  Porušenie ustanovení bodov  4.2, 4.3 bude povaţované za neoprávnený štart hráča 
s hernými a disciplinárnymi dôsledkami. 
 

5. ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE 
 

Poriadajúci oddiel je povinný zabezpečiť prítomnosť zdravotníckej sluţby. Meno zdravotníka 
musí byť uvedené v „Zápise o stretnutí“. Poriadajúci oddiel musí mať k dispozícií nosidlá 
a lekárničku zo základným vybavením pre poskytnutie prvej pomoci (lieky pred dátumom 

expirácie). 
 

6. POSTUPY A ZOSTUPY 
 
6.1 Víťaz 6. ligy dospelých má právo postupu do 5. ligy, po splnení ďalších podmienok 
pre zaradenie do súťaţe ustanovené SP, RS a podaním prihlášky do príslušnej 

súťaţe. Zo  6. ligy zostupuje druţstvo umiestnené na štrnástom  mieste. Prípadný zostup 
ďalších druţstiev je závislý od počtu zostupujúcich z vyšších súťaţí. 

6.2  Víťaz 7. ligy dospelých (pri splnení podmienok SP, RS /B  čl 3.1) má právo postupu               
      do 6. ligy,    
a)  7. liga dospelých sa skladá z dvoch 8 členných skupín: JUH - 8 a SEVER -7 druţstiev 

b)  druţstvá odohrajú základnú časť súťaţe kaţdý s kaţdým D/V  
c)  do nadstavbovej časti súťaţe  skupiny o postup budú zaradené druţstvá umiestnené na      

     1. aţ 4. mieste v skupine JUH a SEVER s prenosom vzájomných stretnutí, kde odohrajú     
      stretnutia proti druţstvám z druhej skupiny systémom D/V o víťaza 7. ligy dospelých 
d)  druţstvá o umiestnenie  s 5. aţ 8. miesta odohrajú nadstavbu takým istým spôsobom     

      ako v skupine o postup 
6.3.  Víťaz 6. ligy dorastu má právo postupu do 5. ligy, po splnení ďalších podmienok 

        pre zaradenie do súťaţe ustanovených SP, RS a podanou prihláškou do súťaţe. 
6.4  Víťaz 4. ligy ţiakov môţe postúpiť do 3. ligy pri splnení podmienok ZsFZ. Jednou                     
       z podmienok  je vytvorenie dvoch druţstiev kategórie  SŢ- U15 a MLŢ- U13. 

a)  4. liga SŢ sa skladá z dvoch  skupín: JUH a SEVER 
b)  skupina JUH má 9 druţstiev a odohrajú základnú časť súťaţe kaţdý s kaţdým D/V  

c)   skupina SEVER má 8 druţstiev a odohrajú základnú časť kaţdý s kaţdým D/V/D       
d)   po skončený základných skupín odohrajú víťazi skupiny JUH a SEVER finálové stretnutie       
      o víťaza 4. Ligy SŢ 

6.4.1  Ak víťaz súťaţe nespĺňa podmienky pre účasť vo vyššej súťaţi podľa SP čl.38, 
do vyššej súťaţe môţe priamo postúpiť druţstvo umiestnené na druhom mieste 

v tabuľke po skončení súťaţe, ak toto druţstvo spĺňa podmienky pre účasť vo vyššej 
súťaţi (SP čl.14/2). 
6.5 V prípade akýchkoľvek zmien v organizácií súťaţí ObFZ- ŠTK oznámi všetkým FK vo 
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      svojom riadení minimálne 1 rok pred uskutočnením zmien novú štruktúru súťaţí. Zároveň 

      ich oboznámi s dopadom na postupy a zostupy, ako aj so zaraďovaním muţstiev do 
      príslušných súťaţí. 

Určenie víťaza, postupujúceho a zostupujúceho druţstva po skončení súťaţe, 
základnej časti súťaţe, nadstavbovej časti o titul alebo nadstavbovej časti 
o udrţanie v súťaţi (SP čl. 18)  

6.6   Ak majú po skončení súťaţe, základnej časti súťaţe, nadstavbovej časti o titul alebo     
        nadstavbovej časti o udrţanie v súťaţi dve alebo viac druţstiev rovnaký počet bodov,     

        rozhodujú o poradí na určenie víťaza, postupujúceho druţstva a zostupujúceho    
        druţstva kritériá v tomto poradí:   
6.6.1    Vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí 

6.6.2    Gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí 
6.6.3    Vyšší počet gólov strelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach 

6.7     Ak sú kritériá uvedené v odseku 1 rovnaké, pri rozhodovaní o poradí na     
          určenie víťaza, postupujúceho a zostupujúceho druţstva po skončení súťaţe,   
          základnej časti súťaţe, nadstavbovej časti o titul alebo nadstavbovej časti o   

          udrţanie v súťaţi sa postupuje podľa čl. 19 ods. 3. 
6.7.1  Ak majú v priebehu a po skončení súťaţe dve alebo viac druţstiev rovnaký počat    

           bodov, rozhodujú o umestnení druţstva  v súťaţiach okrem súťaţí uvedených  
           v odseku 2 kritériá v tomto poradí: 

6.7.2   gólový rozdiel zo všetkých majstrovských stretnutí; 
6.7.3   vyšší počet strelených gólov vo všetkých majstrovských stretnutiach; 
6.7.4   vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach; 

6.7.5   vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach     
           na  ihriskách súperov;  

6.7.6   vyšší počet nerozhodných výsledkov  dosiahnutých vo všetkých   
            majstrovských stretnutiach; 
6.7.7   vyšší počet nerozhodných výsledkov  dosiahnutých vo všetkých     

           majstrovských stretnutiach na ihriskách súperov; 
6.8     Kvalifikačné stretnutie (SP čl.18/3) 

6.8.1  Kvalifikačné stretnutie sa hrá na neutrálnom ihrisku, ktoré určí ŠTK; 
6.8.2  Rozhodcov deleguje KR ObFZ a delegátov  KPR ObFZ; 
6.8.3  Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu a SP; 

6.8.4  Ak sa stretnutie skončí v riadnom hracom čase nerozhodne, 
          postupuje sa v zmysle SP čl.18/4; 

6.8.5  Na stretnutie môţu nastúpiť len hráči s platným RP v deň  baráţového stretnutia,   
          ktorí nie sú v treste; 
6.8.6  Pred stretnutím zloţia účastníci kvalifikácie vklad vo výške 50 €, 

          u mládeţníckych druţstiev 35 €,  z ktorých sa hradia náklady vynaloţené na    
          zabezpečenie stretnutia;  sekretár  ObFZ vykoná vyúčtovanie kvalifikácie    

          okamţite po jej odohraní.  
6.8.7  Kvalifikačné stretnutie  riadi ŠTK ObFZ. 
 

7.KRITÉRIÁ PRE PRIDEĽOVANIE ŢREBOVACÍCH ČÍSIEL 
       

7.1  nadväznosť na vyššie súťaţe; 
7.2  počet druţstiev štartujúcich v súťaţiach ObFZ; 
7.3  lepšie umiestnenie v konečnej tabuľke v ročníku 2019/2020; 

7.4  termín zaslania prihlášok do súťaţného ročníka 2020/2021, nahlásenie poţiadaviek na      
   pridelenie ţrebovacieho čísla; 

 

8.ROZHODCOVIA A DELEGÁTI 
       

8.1 Rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov stretnutí deleguje na MFS Komisia 

rozhodcov (KR) a KPR prostredníctvom delegačných listín zverejňovaných na webovej stránke 
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ObFZ Povaţská Bystrica, zmeny v delegovaní je moţné previesť delegačkou, prípadne 

telefonicky a sú záväzné pre všetky delegované osoby a FK. 
8.2 V prípade nevypísania elektronického zápisu o stretnutí v kategórii muţov, dorastu, 

ţiakov a prípraviek  sa „Zápisy o stretnutí“ vypisujú 3 x „Správy DS“ sa zasielajú 
elektronickou poštou. Delegáti a rozhodcovia sú povinní „Zápisy“ odoslať v zmysle SP čl.74 
a čl.77/2. V prípade chýbajúceho zápisu  tretí deň po stretnutí budú voči rozhodcom a DS 

vyvodené dôsledky v zmysle DP. Ak je „Zápis“ podkladom pre disciplinárne konanie, je 
delegát povinný poslať „Zápis“ do 24 hodín po ukončení stretnutia elektronickou poštou. 

8.3  Ak sa na stretnutie nedostaví delegovaný rozhodca je domáci oddiel povinný    
       vyplniť „Zápis o stretnutí“ v písomnej forme a zaslať do 48 hodín na ŠTK poštou    
       alebo v elektronickej forme. 

8.4 Rozhodca pôsobiaci v súťaţiach ObFZ Povaţská Bystrica nemôţe nastúpiť v majstrovských   
      stretnutiach riadených ŠTK ObFZ Povaţská Bystrica ako hráč. 

 
9.PREHĽAD  POPLATKOV 

 
 
 

  
 

 
 
  
 

 

10.POKUTY A POPLATKY PRI DISCIPLINÁRNOM KONANÍ 
 
10.1   P O K U T Y      

10.1.1  inzultácie, disciplinárne priestupky                                        od 150 € do 1 660 €;  
10.1.2  nenastúpenie  druţstva dospelých alebo dorastu na súťaţné stretnutie        100 €; 
10.1.3   nenastúpenie  druţstva ţiakov na súťaţné stretnutie                                      70 €; 

10.1.4   nenastúpenie druţstva prípraviek na súťaţné stretnutia alebo turnaje        30 €;                                                                        
10.1.5  nezaslanie podrobnej správy o disciplinárnych previneniach (RS-B 11.8)          30 €; 

10.1.6  nezaslanie podrobnej správy po výzve odbornej komisie                                  35 €;                                                                                                                              
10.1.7  neuzatvorenie zápisu „R“ bezprostredne po skončení stretnutia                       10 €;                      

10.1.8  neoprávnený štart hráča (dospelí, dorast)                                                   70 €;                                 
10.1.9  neoprávnený štart hráča  (ţiaci, prípravky)                                                 40 €; 
10.1.10 pokus o neoprávnený  štart hráča vo všetkých kategóriách                 100 €;                                        

10.1.11  neospravedlnená neúčasť na aktívoch, seminároch a rokovaní 
              odbornej komisie                                                                                       20 €;                                 

10.1.12  iné porušenia SP, DP, RS, PF a pod. aţ  do výšky                    300 €;                            
10.1.13  poriadková pokuta                                                                                      10 €;  
10.1.14  nezhotovenie videozáznamu v 6. lige dospelých,  neumoţnenie vykonania   

               videozáznamu alebo upravený videozáznam z MFS                                    500 €;                                                                                                                                            
      

10.2     P O P L A T K Y 
10.2.1   vylúčený hráč (dospelý)                                                                             10 €;                               
10.2.2   vylúčený hráč  (dorastenec, ţiak )                                                               5 €;                                          

10.2.3   ŢK po 5.,9.,12. napomínaní a kaţdých ďalších 3 napomenutiach                     10 €;                                         
10.2.4   disciplinárne priestupky členov realizačného tímu                                          10 €;                              

10.2.5   rokovací poplatok  (dospelí/mládeţ)                                                      10 € /5 €;                                                                                    
10.2.6  ţiadosť o zmenu výkonu disciplinárnej sankcie                                              10 €; 
10.2.7  odvolací poplatok zbernou faktúrou ISSF(dospelí/mládeţ)             50/ 30 €,                                 
 

Prehľad variabilných symbolov pri úhrade poplatkov na číslo účtu  

Základná registrácia (matričný úkon)   5 € 

Transfer (prestup, prestup s obmedzením, ukončenie)  dospelých 10 € 

Transfer (prestup, prestup s obmedzením, ukončenie) dorastu   7 € 

Transfer (prestup, prestup s obmedzením, ukončenie) ţiakov   7 € 

Striedavý štart    5 € 

Rokovacie poplatky ŠTK (ZF ISSF) 10/5 € 

Sťaţnosť na výkon rozhodcu (ZF ISSF) 40 € 

Odvolanie na príslušnú komisiu ObFZ, ktorá napadnuté rozhodnutie 
vydala (ZF ISSF) 

50 /30 € 
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  SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA 
 

ŠTK  Štartovné 1012016 

 

 
11. ZÁSADY PRI DISCIPLINÁRNOM KONANÍ 
 

11.1  DK sa riadi Disciplinárnym poriadkom schváleným SFZ. DK začne disciplinárne konanie 
vtedy, ak sa hodnoverným spôsobom dozvie o konaní subjektu podliehajúceho jej právomoci, 

ktorého okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie previnenia podľa disciplinárneho poriadku. 
Podnetom na začatie disciplinárneho konania je najmä „ Zápis o stretnutí“, správa delegáta 
zväzu alebo delegáta stretnutia, oznámenie pozorovateľa rozhodcov, vlastné zistenie člena 

disciplinárnej komisie, správa člena riadiaceho orgánu alebo odbornej komisie, oznámenie 
klubu alebo iného člena SFZ, správa vedúceho výpravy, atď. 

11.2  Ak bol hráč vylúčený alebo ak bol vykázaný rozhodcom z hracej plochy 
a z ohraničených priestorov ihriska člen realizačného tímu alebo iná osoba nezúčastnená na 
hre  alebo ak bola delegátom zväzu alebo delegátom stretnutia niektorá z týchto osôb 

označená, ţe mala byť vylúčená alebo vykázaná a táto skutočnosť je uvedená v „Zápise 
o stretnutí“, vedúci druţstva alebo kapitán druţstva bol s tým oboznámený a zobral túto 

skutočnosť svojim podpisom na vedomie, má označený previnilec s okamţitou platnosťou 
pozastavený výkon športovej činnosti, výkon inej ako športovej činnosti alebo výkon funkcie, 
ktorú v čase stretnutia vykonával. 

11.3  Pre riadne objasnenie okolností disciplinárneho previnenia je DK oprávnená prizvať na 
rokovanie osoby, ktoré môţu poskytnúť dôleţité informácie, vyţiadať si písomné dokumenty, 

správy alebo iné dôkazové materiály, alebo si vyţiadať stanovisko iného orgánu alebo 
odbornej komisie. Ak bol previnilec disciplinárnym orgánom predvolaný na prerokovanie, je 
povinný zúčastniť sa na disciplinárnom konaní pod hrozbou pokuty. 

11.4  V prípade neuhradenia zbernej faktúry alebo faktúry za delegované osoby v termíne   
         splatnosti sa bude postupovať v zmysle SP. 

11.5  Ak hráč dostane v jednom súťaţnom stretnutí dve napomenutia, následná červená    
         karta ruší napomenutia, ktoré sa do evidencie napomenutí nezarátavajú, okrem    
         prípadov podľa čl. 37, ods.11 DP. 

11.6  Informácie o počte ŢK poskytuje výlučne DK. Kluby majú povinnosť viesť si                
         evidenciu ŢK. 

11.7 Poplatky a pokuty spojené s disciplinárnym konaním sa uhrádzajú prostredníctvom 
zbernej faktúry. Fyzické osoby, ktoré nie sú členmi ţiadneho klubu v pôsobnosti ObFZ 
a ktorým sa nevystavuje zberná faktúra sú povinné uhradiť poplatky a pokuty na účet ObFZ, 

bankovým prevodom alebo prostredníctvom inej platobnej sluţby. 
11.8  FK a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku kaţdej 

mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských 
a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku predmetného stretnutia, najmä ak 

okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa 
disciplinárneho poriadku. 
11.9  Neúčasť pozvaných FK  bez písomného ospravedlnenia na aktívoch, seminároch, 

rokovaniach odborných komisií sa povaţuje za disciplinárne previnenie, za ktoré sa uloţia 
disciplinárne sankcie– pokuta podľa RS 10.1.11. 

11.10  FK, ktoré si do konca súťaţného ročníka nesplní všetky finančné záväzky voči 
ObFZ (napr. podľa bodu 11.7, faktúry za DO, atď.) nebude zaradené do súťaţí aţ do 
vyrovnania záväzkov. 

11.11   Ak je úprava v disciplinárnom poriadku odlišná od úprav v tomto RS, pouţije sa   
            Disciplinárny poriadok. 

11.12. Neúčasti na reprezentačnom zraze a na stretnutiach súvisiacich s reprezentáciou sa 
dopustí hráč, ktorý sa aj napriek riadnemu nominovaniu alebo pozvaniu príslušnou komisiou 
bez dostatočného ospravedlnenia nezúčastní reprezentačného zrazu alebo stretnutia 
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súvisiaceho s reprezentáciou ObFZ PB. Klubu, ktorého je hráč v čase nominácie matrične 

príslušný, sa uloţí po kuta 50, -€. 
 

 

12. TRÉNERSKOMETODICKÁ KOMISIA 

 
12.1 Tréneri 6. ligy dospelých musia mať trénerskú kvalifikáciu – I.stupňa Grassroots C.  

12.2 Tréneri 6. ligy by mali mať trénerskú zmluvu medzi trénerom a klubom. 
12.3  Počas súťaţného ročníka môţe tréner ukončiť pôsobenie v klube dohodou medzi   

         trénerom a klubom. 
12.4  Na základe pozvania TMK  ObFZ sú tréneri povinní (súťaţe riadené ObFZ) zúčastňovať   
         sa seminára, doškoľovania TMK ObFZ pod následkami disciplinárnych opatrení. 

12.5  Ak sa tréner previní proti pravidlám správania sa, bude predvolaný na komisiu TMK    
         ObFZ, ktorá vyvodí Disciplinárne opatrenia. 

12.6  Všetci tréneri sú povinní dodrţiavať morálne a etické zásady, všeobecne platné pre   
         súťaţe riadené ObFZ.   
 

13. REGISTRÁCIA,PRESTUPY 
 
13.1  Matričná komisia ObFZ vykonáva základnú registráciu a trasfery hráčov podľa 
Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP) v ISSF, podľa matričnej 

príslušnosti  FK, platného od 18.6.2019. 
13.2  Registračné obdobia (čl. 19 RaPP) : 

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach  
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),  
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),  
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),  
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),  
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 
 
13.3  Podmienkou aktívneho členstva v SFZ (hráč, funkcionár, individuálny člen) je 
vystavený registračný preukaz SFZ a uhradený členský poplatok na príslušný 

súťaţný ročník. 
13.4. Minimálna registračná doba hráča v jednom klube po uskutočnení transferu je 

obdobie medzi dvoma registračnými obdobiami. 

13.5. Hráč môţe byť v priebehu jedného súťaţného ročníka postupne registrovaný 
najviac v troch kluboch a štartovať  súťaţnom stretnutí môţe v priebehu jedného 
súťaţného ročníka najviac za dva kluby. 
13.6 Elektronický registračný preukaz individuálneho člena SFZ (čl. 9 RaPP). 

 

*V prípade poteby výkladu k ustanovení SP kontaktujte ORS SFZ (p.Richtárik 0911 451 142), v 

prípade výkladu ustanovení k RaPP kontaktujte LPO SFZ (p.Pitek 0910 496 196), alebo matriku SFZ 

(p.Sládkovič 0902 937 017). 

 
 

14. SÚŤAŢ „ FAIR – PLAY“  (pre účastníkov 6. a 7. ligy dospelých) 
 

Kritériá 
 
14.1 ţltá karta hráča/člena realizačného tímu..............................................10 bodov 

14.2 ţltá karta kapitán muţstva/hlavného trénera.........................................20 bodov 
14.3 2x ţltá karta hráča/člena realizačného tímu..........................................30 bodov 

14.4 červená karta hráča/člena realizačného tímu........................................30 bodov 
14.5. 2x ţltá karta kapitán muţstva/hlavného trénera....................................40  bodov 
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14.6 červená karta kapitán muţstva/hlavného trénera....................................50 bodov    

14.7 kontumačná prehra pre porušenie PF,SP,RS(napr. neoprávnený štart hráča).60 bodov    
14.8 nenastúpenie muţstva na stretnutie.......................................................100 bodov 

14.9 závaţné disciplinárne previnenia..............................................vylúčenie zo súťaţe 
Vysvetlenie: 
Pokiaľ člen realizačného tímu zastáva viac funkcií v stretnuté, prípadne je zároveň aj hráčom 

a bude mu udelení osobný trest. Do tabuľky Fair – play sa započíta iba jedno bodové 
ohodnotanie a s niţším počtom bodov k danej funkcii. V prípade, ţe v zápise o stretnutí 

nebude uvedený hlavný tréner druţstva ale iba jeho asistent, hlavným trénerom sa stáva 
asistent trénera a pre Fair – play bude vedený ako č. 1 v poradí.  
 

Víťazom sa stáva druţstvo, ktoré bude mať po skončení súťaţného ročníka najmenší 
počet bodov. Víťazi dostanú finančné odmeny : 

víťaz  6.ligy  -  170 €;  
víťaz  7.ligy  -  120 €; 
 

V prípade závaţného disciplinárneho previnenia zo strany FK, jeho hráčov, 
funkcionárov, resp. divákov bude FK zo súťaţe „Fair – Play“ vylúčený. 

 
 
 

 

C. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
     
1.FK, FO a TJ sa vo svojej činnosti riadia legislatívou SFZ, právnymi normami SR, 
smernicami a rozpisom súťaţí ObFZ. https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa 
2.  Tento Rozpis súťaţí schválil Výkonný výbor ObFZ  a je záväzný pre riadiaci zväz,    

     rozhodcov, delegátov zväzu, futbalové kluby,futbalové oddiely a telovýchovné jednoty,   
     územne a matrične príslušných ObFZ Povaţská Bystrica. 
3.  Podávať výklad Rozpisu súťaţí ObFZ je oprávnená výhradne ŠTK ObFZ a môţe byť   
     zmenený rozhodnutím Výkonného výboru ObFZ.  
 
                   
                Ján PANÁK                          Viera PETRÍKOVÁ                     Jaroslav GAŠPÁREK 
            predseda ObFZ                         sekretár ObFZ                            predseda ŠTK 
                     v. r.                                         v. r.                                             v. r.     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa
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Rozlosovanie súťaţí ObFZ  2020/2021 

 
 SPORTIKA  6.liga – Dospelí  
 
      Účastníci súťaţe: 

1. TJ Spartak Lysá pod Makytou 8. ŠK Dohňany 

2. TJ Ţiar Papradno 9. FK Slovan Bolešov 

3. FK Streţenice 10. TJ Rozvoj Sverepec 

4. TJ Priehrada Udiča 11. TJ Visolaje 

5. TJ Slovan Dolné Kočkovce 12. TJ Slovan Košecké Podhradie 

6. TJ Štart Tuchyňa 13. TJ Drţstevník Mikušovce 

7. TJ Hradišťan Jasenica 14. TJ Druţstevník Šebešťanová 

Hrací deň : nedeľa 
 
Výnimky a poznámky:                                                                                                                                
    
 
                       Jesenná časť         Jarná časť 

I. kolo (09. 08. 2020) o 17.00 hod.  XIV. kolo (08. 11. 2020) o 13.30 hod. 

Lysá - Šebešťanová  Šebešťanová - Lysá 

Papradno - Mikušovce  Mikušovce - Papradno 

Streţenice  - K. Podhradie   K. Podhradie  - Streţenice  

Udiča    -  Visolaje    Visolaje   - Udiča   

D. Kočkovce  - Sverepec  Sverepec - D. Kočkovce  

Tuchyňa    - Bolešov    Bolešov    - Tuchyňa   

Jasenica   - Dohňany    Dohňany   - Jasenica   

II. kolo (16. 08. 2020) o 17.00 hod.  XV. kolo (04. 04. 2021) o 15.30 hod. 

Šebešťanová - Dohňany    Dohňany   - Šebešťanová 

Bolešov   - Jasenica    Jasenica   - Bolešov   

Sverepec - Tuchyňa     Tuchyňa    - Sverepec 

Visolaje   - D. Kočkovce  D. Kočkovce - Visolaje   

K. Podhradie - Udiča    Udiča   - K. Podhradie 

Mikušovce - Streţenice  Streţenice - Mikušovce 

Lysá - Papradno  Papradno - Lysá 

III. kolo (23. 08. 2020) o 17.00 hod.  XVI. kolo (11. 04. 2021) o 15.30 hod. 

Papradno - Šebešťanová  Šebešťanová - Papradno  

Streţenice - Lysá  Lysá - Streţenice 

Udiča   - Mikušovce  Mikušovce - Udiča   

D. Kočkovce - K. Podhradie  K. Podhradie - D. Kočkovce 

Tuchyňa    - Visolaje    Visolaje   - Tuchyňa    

Jasenica   - Sverepec  Sverepec - Jasenica   

Dohňany   - Bolešov    Bolešov   - Dohňany   

IV. kolo (30. 08. 2020) o 17.00 hod.  XVII. kolo (18. 04. 2021) o 16.00 hod. 

Šebešťanová - Bolešov  Bolešov - Šebešťanová 

Sverepec - Dohňany    Dohňany   - Sverepec 

Visolaje - Jasenica  Jasenica - Visolaje 

K. Podhradie - Tuchyňa    Tuchyňa   - K. Podhradie 

Mikušovce - D. Kočkovce  D. Kočkovce - Mikušovce 
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Lysá - Udiča    Udiča   - Lysá 

Papradno - Streţenice  Streţenice - Papradno 

V. kolo (06. 09. 2020) o 16.00 hod.  XVIII. kolo (25. 04. 2021) o 16.00 hod. 

Streţenice - Šebešťanová  Šebešťanová - Streţenice 

Udiča   - Papradno  Papradno - Udiča   

D. Kočkovce - Lysá  Lysá - D. Kočkovce 

Tuchyňa   - Mikušovce  Mikušovce - Tuchyňa   

Jasenica - K. Podhradie  K. Podhradie - Jasenica 

Dohňany   - Visolaje  Visolaje - Dohňany   

Bolešov - Sverepec  Sverepec - Bolešov 

VI. kolo (13. 09. 2020) o 16.00 hod.  XIX. kolo (02. 05. 2021) o 16.30 hod. 

Šebešťanová - Sverepec  Sverepec - Šebešťanová 

Visolaje - Bolešov  Bolešov - Visolaje 

K. Podhradie - Dohňany    Dohňany   - K. Podhradie 

Mikušovce - Jasenica  Jasenica - Mikušovce 

Lysá - Tuchyňa    Tuchyňa   - Lysá 

Papradno - D. Kočkovce  D. Kočkovce - Papradno 

Streţenice - Udiča    Udiča   - Streţenice 

VII. kolo (20. 09. 2020) o 15.30 hod.  XX. kolo (09. 05. 2021) o 16.30 hod. 

Udiča   - Šebešťanová  Šebešťanová - Udiča   

D. Kočkovce - Streţenice  Streţenice - D. Kočkovce 

Tuchyňa   - Papradno  Papradno - Tuchyňa   

Jasenica - Lysá  Lysá - Jasenica 

Dohňany   - Mikušovce  Mikušovce - Dohňany   

Bolešov - K. Podhradie  K. Podhradie - Bolešov 

Sverepec - Visolaje  Visolaje - Sverepec 

VIII. kolo (27. 09. 2020) o 15.30 hod.  XXI. kolo (16. 05. 2021) o 17.00 hod. 

Šebešťanová - Visolaje  Visolaje - Šebešťanová 

K. Podhradie - Sverepec  Sverepec - K. Podhradie 

Mikušovce - Bolešov  Bolešov - Mikušovce 

Lysá - Dohňany  Dohňany - Lysá 

Papradno - Jasenica  Jasenica - Papradno 

Streţenice -  Tuchyňa    Tuchyňa   - Streţenice 

Udiča   - D. Kočkovce  D. Kočkovce - Udiča   

IX. kolo (04. 10. 2020) o 14.30 hod.  XXII. kolo (23. 05. 2021) o 17.00 hod. 

D. Kočkovce - Šebešťanová  Šebešťanová - D. Kočkovce 

Tuchyňa   - Udiča    Udiča   - Tuchyňa   

Jasenica - Streţenice  Streţenice - Jasenica 

Dohňany - Papradno  Papradno - Dohňany 

Bolešov - Lysá  Lysá - Bolešov 

Sverepec - Mikušovce  Mikušovce - Sverepec 

Visolaje - K. Podhradie  K. Podhradie - Visolaje 

X. kolo (11. 10. 2020) o 14.30 hod.  XXIII. kolo (30. 05. 2021) o 17.00 hod. 

Šebešťanová - K. Podhradie  K. Podhradie - Šebešťanová 

Mikušovce - Visolaje  Visolaje - Mikušovce 

Lysá - Sverepec  Sverepec - Lysá 

Papradno - Bolešov  Bolešov - Papradno 

Streţenice - Dohňany  Dohňany - Streţenice 

Udiča   - Jasenica  Jasenica - Udiča   

D. Kočkovce - Tuchyňa    Tuchyňa   - D. Kočkovce 

XI. kolo (18. 10. 2020) o 14.00 hod.  XXIV. kolo (06. 06. 2021) o 17.00 hod. 
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Tuchyňa   - Šebešťanová  Šebešťanová - Tuchyňa   

Jasenica - D. Kočkovce  D. Kočkovce - Jasenica 

Dohňany - Udiča    Udiča    - Dohňany 

Bolešov - Streţenice  Streţenice - Bolešov 

Sverepec - Papradno  Papradno - Sverepec 

Visolaje - Lysá  Lysá - Visolaje 

K. Podhradie - Mikušovce  Mikušovce - K. Podhradie 

XII. kolo (25. 10. 2020) o 14.00 hod.  XXV. kolo (13. 06. 2021) o 17.00 hod. 

Šebešťanová - Mikušovce  Mikušovce - Šebešťanová 

Lysá - K. Podhradie  K. Podhradie - Lysá 

Papradno - Visolaje  Visolaje - Papradno 

Streţenice - Sverepec  Sverepec - Streţenice 

Udiča   - Bolešov  Bolešov - Udiča   

D. Kočkovce - Dohňany  Dohňany - D. Kočkovce 

Tuchyňa - Jasenica  Jasenica - Tuchyňa 

XIII. kolo (01. 11. 2020) o 13.30 hod.  XXVI. kolo (20. 06. 2021) o 17.00 hod. 

Jasenica - Šebešťanová  Šebešťanová - Jasenica 

Dohňany - Tuchyňa  Tuchyňa - Dohňany 

Bolešov - D. Kočkovce  D. Kočkovce - Bolešov 

Sverepec - Udiča    Udiča   - Sverepec 

Visolaje - Streţenice  Streţenice - Visolaje 

K. Podhradie - Papradno  Papradno - K. Podhradie 

Mikušovce - Lysá  Lysá - Mikušovce 

 
  
 

7.liga – Dospelí  sk. JUH  
 
      Účastníci súťaţe:  

1. TJ Nové Povaţie Prejta  5. FK Nová Dubnica  

2. TJ Hradčan Lednica  6. TJ Jednota Dulov  

3. TJ Slovan Kameničany  7.  TJ Tatran Horovce 

4. FK Červený Kameň   8. TJ Druţstevník Kolačín  

 
Hrací deň : nedeľa 
 
Výnimky a poznámky:    
N.  Dubnica - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 14,00 hod.  
3. kolo: N. Dubnica – Dulov dňa 05. 09. 23020 (sobota) o 17,00 hod. 
5. kolo: N. Dubnica – Prejta dňa 19. 09. 2020 (sobota) o 17,00 hod. 
 
 
                  Jesenná časť                                                              Jarná časť 

I. kolo (23. 08. 2020) o 17.00 hod.  VIII. kolo (11. 10. 2020) o 14.30 hod. 

Prejta  -  Kolačín   Kolačín  - Prejta  

Hr. Lednica  - Horovce   Horovce  - Hr. Lednica  

Kameničany   - Dulov    Dulov  - Kameničany  

Č. Kameň  - N. Dubnica    N. Dubnica   - Č. Kameň   

II. kolo (30. 08. 2020) o 17.00 hod.  IX. kolo (18. 10. 2020) o 14.00 hod. 

Kolačín - N. Dubnica    N. Dubnica   - Kolačín 

Dulov   - Č. Kameň  Č. Kameň - Dulov   
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Horovce - Kameničany    Kameničany   - Horovce 

Prejta - Hr. Lednica  Hr. Lednica - Prejta 

III. kolo (06. 09. 2020) o 16.00 hod.  X. kolo (25. 10. 2020) o 14.00 hod. 

Hr. Lednica - Kolačín  Kolačín - Hr. Lednica 

Kameničany   - Prejta  Prejta - Kameničany   

Č. Kameň - Horovce  Horovce - Č. Kameň 

N. Dubnica   - Dulov    Dulov   - N. Dubnica   

IV. kolo (13. 09. 2020) o 16.00 hod.  XI. kolo (01. 11. 2020) o 13.30 hod. 

Kolačín - Dulov    Dulov   - Kolačín  

Horovce - N. Dubnica    N. Dubnica   - Horovce 

Prejta - Č. Kameň  Č. Kameň - Prejta 

Hr. Lednica - Kameničany    Kameničany   - Hr. Lednica 

V. kolo (20. 09. 2020) o 15.30 hod.  XII. kolo (11. 04. 2021) o 15.30 hod. 

Kameničany - Kolačín  Kolačín - Kameničany 

Č. Kameň - Hr. Lednica  Hr. Lednica - Č. Kameň 

N. Dubnica   - Prejta  Prejta - N. Dubnica   

Dulov   - Horovce  Horovce - Dulov   

VI. kolo (27. 09. 2020) o 15.30 hod.  XIII. kolo (18. 04. 2021) o 16.00 hod. 

Kolačín - Horovce  Horovce - Kolačín 

Prejta - Dulov    Dulov   - Prejta 

Hr. Lednica - N. Dubnica    N. Dubnica   - Hr. Lednica 

Kameničany - Č. Kameň  Č. Kameň - Kameničany 

VII. kolo (04. 10. 2020) o 14.30 hod.  XIV. kolo (25. 04. 2021) o 16.00 hod. 

Č. Kameň - Kolačín  Kolačín - Č. Kameň 

N. Dubnica   - Kameničany  Kameničany - N. Dubnica   

Dulov   - Hr. Lednica  Hr. Lednica - Dulov   

Horovce - Prejta  Prejta - Horovce 

 

 
7.liga - Dospelí  sk. SEVER 
      Účastníci súťaţe:    

1. ŠK fan – club Púchov 5. TJ Stráţov Pruţina 

2. TJ Horec Bodiná 6. voľno 

3. TJ Mier Tŕstie 7. TJ Skaličan Praznov  

4. TJ Partizán Vrchteplá 8. TJ Dynamo Orlové 

 
Hrací deň : nedeľa 
 
Výnimky a poznámky:  
Fan- club Púchov – odohrá domáce MFS na ihrisku TJ Lokomotíva Lúky 
                   
                     Jesenná časť      Jarná časť 

I. kolo (23. 08. 2020) o 17.00hod.  VIII. kolo (11. 10. 2020) o 14.30 hod. 

FC Púchov -  D. Orlové   D. Orlové  - FC Púchov 

Bodiná   - Praznov    Praznov   - Bodiná  

Tŕstie  - Voľno    Voľno  - Tŕstie  

Vrchteplá   - Pruţina    Pruţina   - Vrchteplá  

II. kolo (30. 08. 2020) o 17.00 hod.  IX. kolo (18. 10. 2020) o 14.00 hod. 

D. Orlové - Pruţina    Pruţina   - D. Orlové 

Voľno   - Vrchteplá    Vrchteplá   - Voľno   
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Praznov   - Tŕstie  Tŕstie - Praznov   

FC Púchov - Bodiná    Bodiná   - FC Púchov 

III. kolo (06. 09. 2020) o 16.00 hod.  X. kolo (25. 10. 2020) o 14.00 hod. 

Bodiná   - D. Orlové  D. Orlové - Bodiná   

Tŕstie - FC Púchov  FC Púchov - Tŕstie 

Vrchteplá   - Praznov    Praznov   - Vrchteplá   

Pruţina   - Voľno    Voľno   - Pruţina   

IV. kolo (13. 09. 2020) o 16.00 hod.  XI. kolo (01. 11. 2020) o 13.30 hod. 

D. Orlové - Voľno    Voľno   - D. Orlové 

Praznov   - Pruţina    Pruţina   - Praznov   

FC Púchov - Vrchteplá    Vrchteplá   - FC Púchov 

Bodiná   - Tŕstie  Tŕstie - Bodiná   

V. kolo (20. 09. 2020) o 15.30 hod.  XII. kolo (11. 04. 2021) o 15.30 hod. 

Tŕstie - D. Orlové  D. Orlové - Tŕstie 

Vrchteplá   - Bodiná    Bodiná   - Vrchteplá   

Pruţina   - FC Púchov  FC Púchov - Pruţina   

Voľno   - Praznov    Praznov   - Voľno   

VI. kolo (27. 09. 2020) o 15.30hod.  XIII. kolo (18. 04. 2021) o 16.00 hod. 

D. Orlové - Praznov    Praznov   - D. Orlové 

FC Púchov - Voľno    Voľno   - FC Púchov 

Bodiná   - Pruţina    Pruţina   - Bodiná   

Tŕstie - Vrchteplá    Vrchteplá   - Tŕstie 

VII. kolo (04. 10. 2020) o 14.30 hod.  XIV. kolo (25. 04. 2021) o 16.00 hod. 

Vrchteplá   - D. Orlové  D. Orlové - Vrchteplá    

Pruţina   - Tŕstie  Tŕstie - Pruţina   

Voľno   - Bodiná    Bodiná   - Voľno   

Praznov   - FC Púchov  FC Púchov - Praznov   

 

 
 6.liga – Dorast 
 
      Účastníci súťaţe: 

1. TJ Vápeč Horná Poruba 7. TJ Manín Podmanín 

2. TJ Slovan Brvnište 8. TJ Rozvoj Sverepec 

3. FK Streţenice 9. TJ Jednota Lazy pod Makytou 

4. TJ Slovan Dolné Kočkovce 10. TJ Hradčan Lednica 

5. TJ Slovan Dolná Mariková/Udiča 11. voľno 

6. TJ Partizán Domaniţa/Pruţina 12. TJ Spartak Kvašov 

 
 
 
Hrací deň : nedeľa 
 
Výnimky a poznámky:  
H. Poruba – odohrá jesenné domáce MFS v sobotu v ÚHČ muţov 
Domaniţa- odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 14,00 hod. 
Kvašov – odohrá jesenné domáce MFS na ihrisku TJ Tatran Horovce 
Brvnište – odohrá jesenné domáce MFS na ihrisku TJ Ţiar Papradno 
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     Jesenná časť         Jarná časť 

I. kolo (23. 08. 2020) o 14.15 hod.  XII. kolo (11. 04. 2021) o 12.45 hod. 

H. Poruba   - Kvašov   Kvašov    - H. Poruba   

Brvnište   - Voľno   Voľno   - Brvnište   

Streţenice   - Hr. Lednica    Hr. Lednica  - Streţenice    

D. Kočkovce     -  Lazy    Lazy   - D. Kočkovce     

D. Mariková    - Sverepec     Sverepec    - D. Mariková    

Domaniţa  - Podmanín    Podmanín    - Domaniţa    

II. kolo (30. 08. 2020) o 14.15 hod.  XIII. kolo (18. 04. 2021) o 13.15 hod. 

Kvašov - Podmanín    Podmanín   - Kvašov 

Sverepec    - Domaniţa  Domaniţa - Sverepec    

Lazy   - D. Mariková     D. Mariková    - Lazy   

Hr. Lednica   - D. Kočkovce      D. Kočkovce     - Hr. Lednica   

Voľno  - Streţenice  Streţenice - Voľno 

H. Poruba   - Brvnište    Brvnište    - H. Poruba   

III. kolo 06. 09. 2020) o 13.15 hod.  XIV. kolo (25. 04. 2021) o 13.15 hod. 

Brvnište   - Kvašov  Kvašov - Brvnište   

Streţenice   - H. Poruba    H. Poruba   - Streţenice   

D. Kočkovce     - Voľno  Voľno - D. Kočkovce     

D. Mariková    - Hr. Lednica    Hr. Lednica   - D. Mariková    

Domaniţa - Lazy    Lazy   - Domaniţa 

Podmanín   - Sverepec     Sverepec    - Podmanín   

IV. kolo (13. 09. 2020) o 13.15 hod.  XV. kolo (02. 05. 2021) o 13.45 hod. 

Kvašov - Sverepec     Sverepec    - Kvašov 

Lazy   - Podmanín    Podmanín   - Lazy   

Hr. Lednica   - Domaniţa  Domaniţa - Hr. Lednica   

Voľno - D. Mariková     D. Mariková    - Voľno 

H. Poruba   - D. Kočkovce      D. Kočkovce     - H. Poruba   

Brvnište   - Streţenice    Streţenice   - Brvnište   

V. kolo (20. 09. 2020) o 12.45 hod.  XVI. kolo (09. 05. 2021) o 13.45 hod. 

Streţenice   - Kvašov  Kvašov - Streţenice   

D. Kočkovce     - Brvnište    Brvnište   - D. Kočkovce     

D. Mariková    - H. Poruba    H. Poruba   - D. Mariková    

Domaniţa - Voľno  Voľno - Domaniţa 

Podmanín   - Hr. Lednica    Hr. Lednica   - Podmanín   

Sverepec   - Lazy    Lazy   - Sverepec   

VI. kolo (27. 09. 2020) o 12.45 hod.  XVII. kolo (16. 05. 2021) o 14.15 hod. 

Kvašov - Lazy    Lazy   - Kvašov 

Hr. Lednica   - Sverepec    Sverepec   - Hr. Lednica   

Voľno   - Podmanín  Podmanín - Voľno 

H. Poruba   - Domaniţa  Domaniţa - H. Poruba   

Brvnište   - D. Mariková     D. Mariková    - Brvnište   

Streţenice   - D. Kočkovce      D. Kočkovce     - Streţenice   

VII. kolo (04. 10. 2020) o 11.45 hod.  XVIII. kolo (23. 05. 2021) o 14.15 hod. 

D. Kočkovce     - Kvašov  Kvašov - D. Kočkovce     

D. Mariková    - Streţenice  Streţenice - D. Mariková    

Domaniţa - Brvnište    Brvnište   - Domaniţa 

Podmanín - H. Poruba    H. Poruba   - Podmanín 

Sverepec   - Voľno  Voľno - Sverepec   

Lazy   - Hr. Lednica    Hr. Lednica   - Lazy   

VIII. kolo (11. 10. 2020) o 11.45 hod.  XIX kolo (30. 05. 2021) o 14.15 hod. 



32 

 

Kvašov - Hr. Lednica    Hr. Lednica   - Kvašov 

Voľno   - Lazy  Lazy - Voľno  

H. Poruba   - Sverepec    Sverepec   - H. Poruba   

Brvnište   - Podmanín  Podmanín - Brvnište   

Streţenice - Domaniţa  Domaniţa - Streţenice 

D. Kočkovce     - D. Mariková     D. Mariková    - D. Kočkovce     

IX. kolo (18. 10. 2020) o 11.15 hod.  XX. kolo (06. 06. 2021) o 14.15 hod. 

D. Mariková    - Kvašov  Kvašov - D. Mariková    

Domaniţa - D. Kočkovce      D. Kočkovce     - Domaniţa 

Podmanín - Streţenice  Streţenice - Podmanín 

Sverepec   - Brvnište  Brvnište - Sverepec   

Lazy - H. Poruba    H. Poruba   - Lazy 

Hr. Lednica   - Voľno    Voľno   - Hr. Lednica   

X. kolo (25. 10. 2020) o 11.15 hod.  XXI. kolo (13. 06. 2021) o 14.15 hod. 

Kvašov - Voľno    Voľno   -  Kvašov  

H. Poruba   -  Hr. Lednica    Hr. Lednica   - H. Poruba   

Brvnište - Lazy  Lazy - Brvnište 

Streţenice - Sverepec    Sverepec   - Streţenice 

D. Kočkovce     - Podmanín  Podmanín - D. Kočkovce     

D. Mariková    - Domaniţa  Domaniţa - D. Mariková    

XI. kolo (01. 11. 2020) o 10.45 hod.  XXII. kolo (20. 06. 2021) o 14.15 hod. 

Domaniţa - Kvašov  Kvašov - Domaniţa 

Podmanín - D. Mariková     D. Mariková    - Podmanín 

Sverepec - D. Kočkovce      D. Kočkovce     - Sverepec 

Lazy - Streţenice  Streţenice - Lazy 

Hr. Lednica   - Brvnište  Brvnište - Hr. Lednica   

Voľno   - H. Poruba    H. Poruba   - Voľno   

 
 

 
 
 
 
4.liga starší ţiaci sk. – JUH  
       
Účastníci súťaţe:  

1. ŠK Fan -club Púchov 6. FK Dubnica nad Váhom „B“ 

2. FK Košeca 7. TJ Povaţan Pruské 

3. FK Streţenice 8. voľná 

4. TJ Tatran Cementáreň Ladce 9. TJ Druţstevník Mikušovce 

5. FK Nová Dubnica 10. TJ Slovan Košecké Podhradie 

Hrací deň : nedeľa 
 
Výnimky a poznámky:  
Pruské – odohrá jesenné domáce MFS na HP FK Slovan Bolešov 
Mikušovce – odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 11,30 hod. 
Dubnica „B“– odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,30 hod. 
N. Dubnica – odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,00 hod. 
Fan -club Púchov – odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu 3 hod. pred UHČ muţov. 
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                  Jesenná časť                                                              Jarná časť 

I. kolo (15. 09. 2020) o 10.30 hod.  X. kolo (11. 04. 2021) o 10.30 hod. 

FC Púchov   -  K. Podhradie   K. Podhradie   - FC Púchov  

Košeca     - Mikušovce    Mikušovce   - Košeca 

Streţenice        - Voľno    Voľno - Streţenice       

Ladce   - Pruské    Pruské   - Ladce 

N. Dubnica   -   Dubnica „B“  Dubnica „B“ - N. Dubnica   

II. kolo (30. 08. 2020) o 10.30 hod.  XI. kolo (18. 04. 2021) o 10.30 hod. 

K. Podhradie - Dubnica „B“  Dubnica „B“ - K. Podhradie 

Pruské   - N. Dubnica    N. Dubnica   - Pruské 

Voľno   - Ladce    Ladce   - Voľno   

Mikušovce   - Streţenice    Streţenice   - Mikušovce   

FC Púchov   - Košeca     Košeca    - FC Púchov   

III. kolo (06. 09. 2020) o 10.30 hod.  XII. kolo (25. 04. 2021) o 10.30 hod. 

Košeca    - K. Podhradie  K. Podhradie - Košeca    

Streţenice   - FC Púchov    FC Púchov   - Streţenice   

Ladce   - Mikušovce    Mikušovce   - Ladce   

N. Dubnica   - Voľno    Voľno   - N. Dubnica   

Dubnica „B“ - Pruské  Pruské - Dubnica „B“ 

IV. kolo (13. 09. 2020) o 10.30 hod.  XIII. kolo (02. 05. 2021) o 10.30 hod. 

K. Podhradie - Pruské  Pruské - K. Podhradie 

Voľno   - Dubnica „B“  Dubnica „B“ - Voľno   

Mikušovce   - N. Dubnica    N. Dubnica   - Mikušovce   

FC Púchov   - Ladce    Ladce   - FC Púchov   

Košeca    - Streţenice  Streţenice   - Košeca    

V. kolo (20. 09. 2020) o 10.30 hod.  XIV. kolo (09. 05. 2021) o 10.30 hod. 

Streţenice - K. Podhradie  K. Podhradie - Streţenice 

Ladce - Košeca     Košeca    - Ladce 

N. Dubnica   - FC Púchov    FC Púchov   - N. Dubnica   

Dubnica „B“ - Mikušovce    Mikušovce   - Dubnica „B“ 

Pruské - Voľno    Voľno   - Pruské 

VI. kolo (27. 09. 2020) o 10.30 hod.  XV. kolo (16. 05. 2021) o 10.30 hod. 

K. Podhradie - Voľno    Voľno   - K. Podhradie 

Mikušovce   - Pruské  Pruské - Mikušovce   

FC Púchov   - Dubnica „B“  Dubnica „B“ - FC Púchov   

Košeca    - N. Dubnica    N. Dubnica   - Košeca    

Streţenice - Ladce  Ladce - Streţenice 

VII. kolo (04. 10. 2020) o 09.45 hod.  XVI. kolo (23. 05. 2021) o 10.30 hod. 

Ladce - K. Podhradie  K. Podhradie - Ladce 

N. Dubnica   - Streţenice  Streţenice - N. Dubnica   

Košeca - Dubnica „B“  Dubnica „B“ - Košeca 

Pruské - FC Púchov    FC Púchov   - Pruské 

Voľno   - Mikušovce    Mikušovce   - Voľno   

VIII. kolo (11. 10. 2020) o 09.45 hod.  XVII. kolo (30. 05. 2021) o 10.30 hod. 

 K. Podhradie - Mikušovce    Mikušovce   - K. Podhradie 

FC Púchov   - Voľno    Voľno   - FC Púchov   

Košeca   - Pruské  Pruské - Košeca   

Streţenice - Dubnica „B“  Dubnica „B“ - Streţenice 

Ladce - N. Dubnica    N. Dubnica   - Ladce 

IX. kolo (18. 10. 2020) o 09.15 hod.  XVIII. kolo (06. 06. 2021) o 10.30 hod. 
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N. Dubnica   - K. Podhradie  K. Podhradie - N. Dubnica   

Dubnica „B“ - Ladce  Ladce - Dubnica „B“ 

Pruské - Streţenice  Streţenice - Pruské 

Voľno   - Košeca    Košeca   - Voľno   

Mikušovce   - FC Púchov    FC Púchov   - Mikušovce   

 
 

 
 
4.liga starší ţiaci sk. – SEVER  
 

 

     Účastníci súťaţe:    

1. TJ Ţiar Papradno 5. TJ Stráţov Pruţina 

2. FK Beluša   6. TJ Slovan Dolná Mariková 

3. TJ Hradišťan Jasenica  7. TJ Partizán Prečín 

4. TJ Plevník- Drienové 8. TJ Partizán Domaniţa 

Hrací deň : nedeľa 
 
Výnimky a poznámky:   
Domaniţa -  odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,30 hod. 
Prečín – odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,30 hod. 
Beluša – odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,00 hod. 
 
 
                  Jesenná časť         Jarná časť 

I. kolo (23. 08. 2020) o 10.30 hod.  XII. kolo (11. 04. 2021) o 10.30 hod. 

Papradno   -  Domaniţa     Domaniţa - Jasenica    

Beluša   -  Prečín     Beluša   - Plevník 

Jasenica    -  D. Mariková      Papradno - Pruţina 

Plevník    - Pruţina      Prečín    - D. Mariková     

II. kolo (30. 08. 2020) o 10.30 hod.  XIII. kolo (18. 04. 2021) o 10.30 hod. 

Domaniţa - Pruţina  Prečín   - Domaniţa 

D. Mariková     - Plevník  D. Mariková     - Papradno 

Prečín    - Jasenica     Pruţina - Beluša   

Papradno   - Beluša    Plevník - Jasenica   

III. kolo 06. 09. 2020) o 10.30 hod.  XIV. kolo (25. 04. 2021) o 10.30 hod. 

Beluša   - Domaniţa  Domaniţa - Plevník 

Jasenica    - Papradno  Jasenica   - Pruţina 

Plevník - Prečín     Beluša   - D. Mariková     

Pruţina - D. Mariková      Papradno - Prečín   

IV. kolo (13. 09. 2020) o 10.30 hod.  XV. kolo (02. 05. 2021) o 10.30 hod. 

Domaniţa - D. Mariková      Papradno   -  Domaniţa    

Prečín    - Pruţina  Beluša   -  Prečín    

Papradno - Plevník  Jasenica    -  D. Mariková     

Beluša   - Jasenica     Plevník    - Pruţina     

V. kolo (20. 09. 2020) o 10.30 hod.  XVI. kolo (09. 05. 2021) o 10.30 hod. 

Jasenica    - Domaniţa  Domaniţa - Pruţina 

Plevník - Beluša    D. Mariková     - Plevník 

Pruţina - Papradno  Prečín    - Jasenica    

D. Mariková     - Prečín     Papradno   - Beluša   
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VI. kolo (27. 09. 2020) o 10.30 hod.  XVII. kolo (16. 05. 2021) o 10.30 hod. 

Domaniţa - Prečín    Beluša   - Domaniţa 

Papradno - D. Mariková      Jasenica    - Papradno 

Beluša   - Pruţina  Plevník - Prečín    

Jasenica   - Plevník  Pruţina - D. Mariková     

VII. kolo (04. 10. 2020) o 09.45 hod.  XVIII. kolo (23. 05. 2021) o 10.30 hod. 

Plevník - Domaniţa  Domaniţa - D. Mariková     

Pruţina - Jasenica    Prečín    - Pruţina 

D. Mariková     - Beluša    Papradno - Plevník 

Prečín   - Papradno  Beluša   - Jasenica    

VIII. kolo (11. 10. 2020) o 09.45 hod.  XIX kolo (30. 05. 2021) o 10.30 hod. 

Domaniţa   - Papradno    Jasenica    - Domaniţa 

Prečín     - Beluša     Plevník - Beluša   

D. Mariková    - Jasenica     Pruţina - Papradno 

Pruţina     - Plevník     D. Mariková     - Prečín    

IX. kolo (18. 10. 2020) o 09.15 hod.  XX. kolo (06. 06. 2021) o 10.30hod. 

Pruţina - Domaniţa  Domaniţa - Prečín   

Plevník - D. Mariková      Papradno - D. Mariková     

Jasenica    - Prečín     Beluša   - Pruţina 

Beluša   - Papradno  Jasenica   - Plevník 

X. kolo (25. 10. 2020) o 09.15 hod.  XXI. kolo (13. 06. 2021) o 10.30 hod. 

Domaniţa - Beluša    Plevník - Domaniţa 

Papradno - Jasenica     Pruţina - Jasenica   

Prečín    - Plevník  D. Mariková     - Beluša   

D. Mariková     - Pruţina  Prečín   - Papradno 

XI. kolo (01. 11. 2020) o 09.00 hod.  

D. Mariková     - Domaniţa  

Pruţina - Prečín     

Plevník - Papradno  

Jasenica    - Beluša    

 

 

 

 4. liga mladší ţiaci 
      Účastníci súťaţe: 

1. TJ Spartak Lysá pod Makytou 6. FK Nová Dubnica 

2. TJ Vápeč Horná Poruba 7. FK Beluša 

3. TJ Priehrada Udiča 8. TJ Partizán Prečín 

4. MŠK Povaţská Bystrica „B“ 9. MFK Ilava/Mikušovce 

5. TJ Plevník – Drienové   10. TJ Partizán Domaniţa 

Hrací deň : nedeľa 
 
Výnimky a poznámky:  
Lysá – odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu 2 ¾ hod. pred UHČ muţov  
Plevník – odohrá jesenné domáce MFS 2 ½ hod. pred UHČ muţov 
H. Poruba – odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,30 hod. 
Ilava – odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,00 hod. 
Prečín – odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 10,30 hod 
Domaniţa – odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 10,30 hod.                                       
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N. Dubnica – odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 10,00 hod. 
Beluša – odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 10,00 hod. okrem: 
5. kolo: FK Beluša – TJ Partizán Prečín dňa 19. 09. 2020 (sobota) o 09,15 hod. 
9. kolo: FK Beluša – TJ Priehrada Udiča dňa 17. 10. 2020 (sobota) o 09,00 hod.  
MŠK Povaţská Bystrica „B“:                        
3. kolo: MŠK P. B. – MFK Ilava dňa 01.09.2020 (utorok) o 10,00 hod.  
1. kolo: MŠK P. B. – FK Beluša dňa 15.09. 2020 (utorok) o 12,30 hod. 
5. kolo: MŠK P. B. – TJ Vápeč Hprná Poruba dňa 20. 09. 2020 (nedeľa) o 10,00 hod. 
7. kolo: MŠK P. B. – TJ Partizán Domaniţa dňa 04. 10. 2020 (nedeľa) o 10,00 hod. 
                  Jesenná časť                                                              Jarná časť 

I. kolo (23. 08. 2020) o 10.30 hod.  X. kolo (11. 04. 2021) o 10.30 hod. 

Lysá   -  Domaniţa     Domaniţa    - Lysá   

H. Poruba        - Ilava      Ilava      - H. Poruba     

Udiča     - Prečín      Prečín    - Udiča    

Pov. Bystrica „B“ - Beluša    Beluša    - Pov. Bystrica „B“ 

Plevník      - N. Dubnica       N. Dubnica     - Plevník     

II. kolo (30. 08. 2020) o 10.30 hod.  XI. kolo (18. 04. 2021) o 10.30 hod. 

Domaniţa - N. Dubnica       N. Dubnica      - Domaniţa 

Beluša   - Plevník    Plevník   - Beluša   

Prečín   - Pov. Bystrica „B“  Pov. Bystrica „B“ - Prečín   

Ilava    - Udiča  Udiča - Ilava    

Lysá   - H. Poruba         H. Poruba        - Lysá   

III. kolo (06. 09. 2020) o 10.30 hod.  XII. kolo (25. 04. 2021) o 10.30 hod. 

H. Poruba        - Domaniţa  Domaniţa - H. Poruba        

Udiča - Lysá    Lysá   - Udiča 

Pov. Bystrica „B“ - Ilava     Ilava    - Pov. Bystrica „B“ 

Plevník   - Prečín    Prečín   - Plevník   

N. Dubnica      - Beluša  Beluša - N. Dubnica      

IV. kolo (13. 09. 2020) o 10.30 hod.  XIII. kolo (02. 05. 2021) o 10.30 hod. 

Domaniţa - Beluša    Beluša   - Domaniţa 

Prečín   - N. Dubnica       N. Dubnica      - Prečín   

Ilava    - Plevník    Plevník   - Ilava    

Lysá   - Pov. Bystrica „B“  Pov. Bystrica „B“ - Lysá   

H. Poruba        - Udiča  Udiča - H. Poruba        

V. kolo (20. 09. 2020) o 10.30 hod.  XIV. kolo (09. 05. 2021) o 10.30 hod. 

Udiča - Domaniţa  Domaniţa - Udiča 

Pov. Bystrica „B“ - H. Poruba         H. Poruba        - Pov. Bystrica „B“ 

Plevník - Lysá    Lysá   - Plevník 

N. Dubnica      - Ilava  Ilava - N. Dubnica      

Beluša   - Prečín  Prečín - Beluša   

VI. kolo (27. 09. 2020) o 10.30 hod.  XV. kolo (16. 05. 2021) o 10.30 hod. 

Domaniţa - Prečín  Prečín - Domaniţa 

Ilava - Beluša    Beluša   - Ilava 

Lysá   - N. Dubnica       N. Dubnica      - Lysá   

H. Poruba        - Plevník  Plevník - H. Poruba        

Udiča - Pov. Bystrica „B“  Pov. Bystrica „B“ - Udiča 

VII. kolo (04. 10. 2020) o 09.45 hod.  XVI. kolo (23. 05. 2021) o 10.30 hod. 

Pov. Bystrica „B“ - Domaniţa  Domaniţa - Pov. Bystrica „B“ 

Plevník - Udiča  Udiča - Plevník 

N. Dubnica      - H. Poruba         H. Poruba        - N. Dubnica      

Beluša   - Lysá    Lysá   - Beluša   

Prečín - Ilava  Ilava - Prečín 
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VIII. kolo (11. 10. 2020) o 09.45 hod.  XVII. kolo (30. 05. 2021) o 10.30 hod. 

Domaniţa - Ilava  Ilava - Domaniţa 

Lysá   - Prečín  Prečín - Lysá   

H. Poruba        - Beluša    Beluša   - H. Poruba        

Udiča - N. Dubnica       N. Dubnica      - Udiča 

Plevník - Pov. Bystrica „B“  Pov. Bystrica „B“ - Plevník 

IX. kolo (18. 10. 2020) o 09.15 hod.  XVIII. kolo (06. 06. 2021) o 10.30 hod. 

Plevník - Domaniţa  Domaniţa - Plevník 

N. Dubnica      - Pov. Bystrica „B“  Pov. Bystrica „B“ - N. Dubnica      

Beluša   - Udiča  Udiča - Beluša   

Prečín - H. Poruba         H. Poruba        - Prečín 

Ilava - Lysá    Lysá    - Ilava 

 

Rozpisy zápasov prípraviek MIX U11 a U09 sa nachádzajú v ISSF a na futbalnete.                  

 

 

Adresár futbalových oddielov a klubov v pôsobnosti 

ObFZ Považská Bystrica – súťažný ročník 2020/2021 

Kluby aktívne v súťažiach ObFZ 2020/2021 a tel. kontakt 
 

 

TJ Kovo Beluša    0903/437 779    

______________________________________________________________________________________ 

                       

TJ Horec Bodiná   0911/221 497, 0902/711 809,0902/252 568, 0915/703 161                  

 

                            

FK Slovan 1919  Bolešov   0911/376 306, 0904/681 963, 0949/676 445             

                                                                                            

                                                                                                                                                                          

TJ Iskra  Borčice   0903/777 340                           

 

 

TJ Slovan Brvnište   0911/520 727, 0905/572 363, 0903/439 707 

 

                                                       

FK Červený Kameň   0914/120 572, 0903/635 732, 0908/394 089 

 

                                                                                     

ŠK Dohňany   0908/506 695, 0949/536 360 
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TJ Partizán Domaniţa   0905/122 395, 0911/136 600, 0905/748 997, 042/439 

4860 

 

                                                

 

TJ Druţstevník  Dolná Breznica      0903/027 213, 0903/027 228, 0915/566 109  

 

                                               

TJ Slovan Dolné Kočkovce   0904/226 554, 0904/717 232, 0908/851 952 

 

TJ Slovan Dolná Mariková    0903/808 389, 0910/294 344 

 

FK Dubnica nad Váhom   0903/722 066 

 

 

TJ Jednota Dulov    0907/630 597, 042/4471100 

 

                                                

TJ Tatran Horovce   0908/713 863, 0910/235 945, 0903/563 042 

                                                                                    

                                                                                                                                      

TJ Vápeč Horná Poruba   0905/720 093,0907/788 259, 0902/544 998, 0907/083 

355 

 

         

MFK Ilava   0918/804 797 

 

                                                   

TJ Hradišťan Jasenica   0911/417 210, 0908/043 100, 0944/406 767, 0940/869 

063               

                                                                                         

           

TJ Slovan Kameničany   0904/912 670, 0918/869 788, 0902/254 898 

 

                                                                     

TJ Druţstevník Kolačín    0903/358 333, 0903/667 525 
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TJ Slovan Košecké Podhradie    0907/497 891,0908/753 544, 0905/655 486 

 

                                        

FK Košeca   0903/453,848, 0918/323 354, 0904/194 742 

  

                                 

TJ Spartak Kvašov   0903/674 861  

 

                                                                                                                                         

TJ Tatran Cementáreň Ladce   0904/679 171, 0915/785 292, 0907/466 722 

 

 

TJ Jednota Lazy pod Makytou    0908/635 535, 0903/200 865, 0905/903 827 

                                     

                                                                                           

TJ Hradčan Lednica   0907/584 479, 0915/535 065, 0907/900 098                                                                    

  

 

LR Crystal Lednické Rovne       0908/727 539                                         

 

                 

TJ Spartak Lysá pod Makytou   0905/607 880, 0908/872 528 

 

 

TJ Druţstevník Mikušovce   0948/399 601 

 

                                                                                                           

FK Nová Dubnica   0907/630 403, 0910/841 008 

 

                                                                 

TJ Dynamo Orlové   0903/272 123, 0903/555 428, 0911/696 356 

  

 

TJ Ţiar Papradno   0903/137 394, 0915/115 141, 0908/431 391 

 

              

TJ Plevník – Drienové   0905/433 173, 0915/821 085, 0904/132 767 

 

 

TJ Manín  Podmanín       0904/422 090, 0948/044 043, 0902/126 404,  

                                          0902/262 623                     
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MŠK Povaţská Bystrica    0915/223 613, 0911/620 053, 0908/210 328                                        

                                  

    

TJ Skaličan Praznov           0903/897 424, 0915/ 749 500, 0948/520 974,   

                                             0915/746 752           

                                                     

 

FK Partizán Prečín           0911/439 853, 0907/099 340, 0903/706 617,  

                                         0905/805 927              

                        

                                                                                                                                                                                                              

TJ Nové Povaţie Prejta    0905/433 350, 0908/790 807          

 

                                    

TJ Povaţan Pruské         0918/752 819, 0905/856 845 

 

                                                                                                                                           

TJ Stráţov Pruţina          0907/066 094                      

                  

 

MŠK Púchov                    0915/600 185, 0907/518 879                              

                                                                                                                   

 

ŠK Fan -club Púchov      0904/264 656, 0915/894 826                

                                               

         

FK Streţenice                 0903/563 044, 0905/597 891, 0949/687 743 

                    

 

TJ Rozvoj Sverepec        0907/915 312, 0905/647 610                                             

                            

 

TJ Druţstevník Šebešťanová   0902/353 414, 0910/959 428, 0910/572 544,   

                                                   0905/664 776                                        

                             

                                             

TJ Štart Tuchyňa     0915/796 584, 0905/799 301, 0949/705 365 

 

                                                                                                                                   

TJ Mier Tŕstie                 0910/956 439, 0908/055 839, 0903/396 440 
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TJ Priehrada Udiča         0905/679 115, 0908/757 517, 0944/195 191         

                                                                                       

 

TJ Visolaje              0903/522 464, 0902/614 185, 0911/801 441, 0908/058 378,                     

                                 0904/374 159             

 

                                                                                                                        

TJ Partizán Vrchteplá   0902/628 635, 0907/206 952, 0905/384 099 

                                        

                                                 
 

Kluby neaktívne v súťažiach ObFZ  2020/2021 (územne príslušné ObFZ PB) 

 

FC Lumax Horovce        0911/967 501, 0949/256 093 

 

 

FK Lednica                     0908/602 399, 0948/493 143                

                                                                                                                                                                                            

               

TJ Lokomotíva Lúky      0904/804 426, 0915/796 920                                 

                                                                                     

 

TJ Iskra Malé Lednice    0907/796 020, 0918/108 177                 

 

 

TJ Povaţan Podvaţie      0905/487 976, 0911/882 147, 0918/636 985,  

                                         0905/788 966                       

                                                                                         

 

TJ Druţstevník Stupné     0905/491 938, 0903/475 630,                   

                                                                                                                         

 

TJ Tatran Tuneţice          0908/184 607, 0908/238 871, 0902/224 646                     

          

 

TJ Partizán Zubák            0905/873 498, 0905/798 681, 0948/813 880                                                    
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Nominačná listina rozhodcov  súťaží riadených SFZ  pre súťažný ročník 2019/2020 

                                     

Patrik Papuča            Michal Sluk        Anton Hrenák 

 

Nominačná listina rozhodcov  súťaží riadených ZsfZ 

pre súťažný ročník 2020/2021 

                                                                  

3. liga  :  Gabriel Cabaj     

3. – 4. Liga : Denis Janček    

4. liga  :  Ján Klabník,   František Černej ,   Jaroslav Judíny,    Karol Oselský,     

               Lenka Pavlačková,  Marek Proč,  Samuel Gago 

5. liga :   Martin  Brna,  Mária  Gašparíková,   Lukáš  Hromádka,    Miroslav  Fúrik,      

              Ľudovít   Janček,    Miroslav Lamžo , Jozef  Opatovský,   Patrik  Rojko,  Igor Vyletelka ,                 

              Radim   Meluch,  Branislav Mihálik                                                      

                                                                                                            

 

Nominačná listina delegátov SFZ a ZsFZ pre súťažný ročník 2020/2021 

 

Eduard Chalmoviansky      Ján Panák                         Radomír Sluk                   Ladislav Gábor                 

 

Jozef Mišún                     Tibor Poruban                 Tibor Vánik                     Igor Peťovský                    

 

Miroslav Turčan               Peter Kvaššay              Michal Ďurčo 

 

Nominačná listina DZ  ObFZ pre súťažný ročník 2020/2021 

                                                                                                                

         1. Milan Mazan          

 

Nominačná listina rozhodcov ObFZ pre súťažný ročník 2020/2021 

 

 Priezvisko a meno Priezvisko a meno Priezvisko a meno Priezvisko a meno 

 Balušík Samuel Jandušík Martin Kováčik Vincent Petrušek Rudolf 

 Pecuš Jaroslav Janek Filip Mako Michal Sklenár Denis 

 Ďuriš Daniel Kapila Pavol Danihel Andrej Škrovánek Róbert 

 Folučka Peter Kodajová Monika Mihálik Miloš Vojtík Peter 

 Horečný Patrik Koleno František Pastorek Pavol Zvak Peter 
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 Hikel Juraj Mušák Marián Pecuš Marián Kováč František 

 Hriadel Rudolf    

 

 

Nominačná listina oddielových rozhodcov ObFZ Považská Bystrica na súťažný ročník 2020/2021 

 

Magát Milan       Karlubík Štefan       Haladej Ján       Kapusta Ján        Sporiš Jozef       

Váchalík Roman        Kozma Andrej          Gabriš Ivan 
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PRVÁ POMOC V ŠPORTE  

 
Jeden z najzávaţnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie. Športovec 

v bezvedomi musi byť čo najrýchlejšie premiestnený do vodorovnej polohy. Veľmi 

často sa stáva, ţe postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiţ ochabnú svaly v hrtane, jazyk 

zapadne a zabráni prúdeniu vzduchu (obr. 1). Pri narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo 

zvratky dostanú do zadnej časti hrtana, čím sa môţu dýchacie cesty uzavrieť. Keďţe kaţdá 

z týchto porúch môţe spôsobiť smrť, dýchacie cesty treba okamţite uvoľniť. Zatlačením 

na čelo a súčasným nadvihnutím (podloţením) šije sa nám podarí oddialiť koreň jazyka 

a vo väčšine prípadov uvoľniť alebo aspoň zlepšiť priechodnosť dýchacích ciest (obr. 2). Tento 

úkon je moţné zefektívniť pootvorením úst a predsunutím dolnej čeľuste. V prípade, ţe nevieme 

uvoľniť dýchacie cesty uvedeným spôsobom, pokúsime sa „vytiahnuť jazyk“ rukou, najlepšie 

obalenou vreckovkou alebo dresom, aby jazyk nekĺzal. Športovca v bezvedomí je potrebné 

stále sledovať (dycha? má pulz?) a polohu podľa potreby korigovať. Pri zvracaní a krvácani z úst 

niekedy pomôţe poloha so zníţenou hlavou a hornou časťou trupu. Keď po uvoľnení dýchacích 

ciest začne športovec spontánne dýchať, treba ho poloţiť do stabilizovanej polohy. 

Stabilizovaná poloha postihnutého športovca (obr. 3) má za cieľ udrţať priechodnosť 

dýchacich ciest a zníţiť riziko vdýchnutia zvratkov. Opakovaná kontrola ústnej dutiny 

športovca v bezvedomí je nevyhnutnosťou, rovnako musí byť kontrolovaná jeho poloha. 

Stabilizovaná poloha na boku je zabezpečená pokrčením dolnej končatiny na strane, 

na ktorej postihnutý športovec leţí. Druhá dolná končatina je natiahnutá. Horná končatina 

strany, na ktorej spočíva telo športovca, je natiahnutá a zapaţená. Hlava je uloţená na 

druhej končatine, ktorá je skrčená v lakti. Ak športovec nezačne dýchať ani po uvoľnení 

dýchacich ciest, okamţite je potrebné nasadiť umelé dýchanie. Mohlo by totiţ dôjsť 

k zastaveniu krvného obehu v dôsledku nedostatku kyslíka. Najúčinnejším je prenos vzduchu 

z pľúc poskytovateľa prvej pomoci do pľúc postihnutého - dýchanie z úst do úst. Pri dýchaní 

z úst do úst záchranca vydychuje vzduch zo svojich pľúc do pľúc postihnutého športovca alebo 

do nosa (u ţiackych ročníkov do úst aj do nosa súčasne), aby naplnil jeho pľúca. Pri odtiahnutí 

úst postihnutý športovec vydýchne. Pri dýchaní z úst do úst je potrebné prstami zovrieť nos 

športovcovi v bezvedomí (obr. 4), pri dýchaní do nosa je potrebné zovrieť pery (ústa). Dýchanie 

sa začína dvomi aţ tromi dychmi. Potom sa pokračuje dychovou frekvenciou 12 aţ 15 - krát 

za minútu, u mladších športovcov, keď sa dýcha do úst aj nosa súčasne, je dychová frekvencia 

20 - krát za minútu. Pri dýchaní z úst do úst sa dajú sledovať ohyby hrudníka prípadne zistiť, 

kedy postihnutý športovec začne dýchať samovoľne. Vtedy sa mu zlepší farba tváre. Umelé 

dýchanie je neúčinné, ak športovcovi v bezvedomí nebije srdce, pretoţe okysličená krv nebude 

v organizme obiehať. Po prvých dvoch výdychoch je potrebné skontrolovať, či je srdce aktívne 

(obr. 5 - kontrola pulzu priloţením koncov prstov na hrtan a priľahlý sval), zisťovanie pulzu 

na zápästí nie je spoľahlivé! Kontrolu treba opakovať o minútu a potom vţdy po troch minútach. 

Pulz sa obnoví, len ak začne srdce byť. Ak srdce nebije, jeho sťahy (srdcové revolúcie) 

moţno nahradiť masáţou srdca. (Športovec má šedomodro sfarbený vzhľad, nehmateteľný 

pulz, nedýcha a má široké zrenice.) Tlakom na dolnú polovicu hrudnej kosti sa zvyšuje tlak 

v hrudníku a tým sa vytláča krv zo srdca do tepien. Po uvoľnení tlaku sa hrudniík vráti do svojej 

normálnej poloby a krv tečie späť cez ţily, napĺňa srdce pri jeho rozpínani (obr. 6). Masáţ srdca 

(kardiopulmonálna resuscitácia - Krp) je základnou technikou laickej aj odbornej prvej pomoci. 

Začneme ju dvomi vdychmi a pokračujeme stlláčanim 2 cm nad dolným koncom hrudnej kosti 

(obr. 7). Masáţ má mať frekvenciu 100 stlačení za minutu, v jednom cykle 2 vdychy a 15 stlačení 

(kompresií). Pomer 2:15 treba udrţať po celý čas vykonávania masáţe srdca. 
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