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Všetky súťaže sú prerušené do odvolania
Vzhľadom na ostatné protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou boli prerušené
do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení SsFZ.
USMERNENIE SFZ
SFZ vydal k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri
ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 77/2020 uverejnenej vo Vestníku
vlády SR dňa 31.12.2020 v spojení s uznesením vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020 usmernenie, vydané dňa
3.1.2021, ktoré obsahuje mimo iných aj usmernenie k tréningovému procesu. Uvedené usmernenie nájdete:
https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-ucinne-od-3-januara-2021
Vzhľadom na prijaté opatrenia sa zdá nepravdepodobné, že sa bude môcť realizovať dohratie stretnutí
z jesennej časti súťažného ročníka v termínoch, ako ich pripravili a publikovali riadiace komisie. Tieto,
s prihliadnutím na aktuálnu situáciu a v spolupráci so SFZ a ostatnými RFZ pripravujú možné riešenia
o ktorých vás budú s dostatočným predstihom informovať.
Ďalej dávame do pozornosti FK venujúcim sa výchove mladých futbalistov, že aj v roku 2021 budeme pokračovať
(ak nám to okolnosti dovolia) v podpore takejto činnosti a ponúkame možnosť uchádzať sa o podporu uvedených
aktivít:
• podporu pri organizácii mládežníckych turnajov je možné sa uchádzať v zmysle „Pravidiel pre
rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v
podmienkach SsFZ –Vybrané turnaje mládeže“:
-Futbalové kluby - výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti o zaradenie do systému podpory rozvoja
mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané turnaje mládeže – najneskôr do 28.2.2021 na
sekretariát SsFZ
- ObFZ v pôsobnosti SsFZ žiadosti nepredkladajú. Im budú po prerozdelení (podľa počtu družstiev žiakov
a dorastu v súťažiach SsFZ a ObFZ) zaslané prostriedky z uvedeného projektu na účet,
• podporu činnosti mládežníckych družstiev v rámci klubu v zmysle „Pravidiel pre rozdelenie a
vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ –
Vybrané FK“, výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti o zaradenie do systému podpory rozvoja
mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK – najneskôr do 28.2.2021 na sekretariát SsFZ.
• Podrobné pokyny, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke SsFZ (www.ssfz.sk v časti DOKUMENTY).
Pripomíname, že v zmysle uvedených tlačív budeme akceptovať len žiadosti zaslané v termíne a opatrené
stanoviskom ObFZ v pôsobnosti ktorého klub vykonáva svoju činnosť.
• Vzhľadom na to, že ku dnešnému dňu nemáme relevantný počet žiadostí k uvedeným projektom
predlžujeme termín doručenia žiadostí do 10.3.2021 a žiadame sekretárov ObFZ, aby kontaktovali vo
svojej pôsobnosti KF, ktoré dlhodobejšie kvalitne vychovávajú budúcich futbalistov a mohli by byť
v projekte Vybraných klubov úspešné. Dúfame, že napriek zložitým podmienkam doby, ktorú žijeme, sa
nám podarí podporiť opäť tých najlepších.

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku pozastavujeme do
odvolania všetky aktivity. V prípade uvoľnenia opatrení žiadame FK, aby vo zvýšenej miere sledovali web SsFZ.

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)
1. Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe
týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.
2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK LFZ v termíne 16.03.2021 – 31.05.2021 v Ružomberku
organizuje školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 05.03.2021.
Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na
internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
3. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto
trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je
zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú najskôr mesiac pred
vypršaním jej platnosti.
4. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy
"Ďalšieho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ
– Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline

webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu
všetkých trénerských licencií.
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ :
(SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1.

2.

3.

4.

5.

V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), d), e) možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
o od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
o od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným
podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených
termínov.
V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:
• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,
• postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča
a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča,
• Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu
registrácie/preregistrácie hráča,
• na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo
dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z VS U17
a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp.
preregistrácie takého hráča.
Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky
vygeneruje aj platný RP (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si
preveriť na profile hráča.
Upozorňujeme touto cestou na čl. 44b (RaPP) Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVOD-19, bod 4.„V súťažnom ročníku 2020/2021 môže byť hráč v priebehu
jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí
môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za tri kluby“.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1.

2.

3.

4.

Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho
orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: matejka@ssfz.sk ) a v prílohe
(scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č.
účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF
manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení
štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.
SFZ, tak ako sa to už stáva tradíciou, dáva možnosť členom SFZ pripomienkovať niektoré z futbalových
noriem, prípadne podávať návrhy na ich úpravu resp. doplnenie. ŠTK SFZ vyzvala - opakovane,
prostredníctvom ÚS, všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k
Súťažnému poriadku futbalu, v termíne do 28.2.2021 na adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk. Podnet
by mal byť v členení:
• článok, ku ktorému je podnet podaný;
• čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;
• odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.
Svoje podnety v zmysle uvedeného pokynu zašlite na uvedenú adresu, prípadne ich môžete zaslať do
stanoveného termínu na adresu: matejka@ssfz.sk .
Podobne zo strany SFZ z dôvodu niektorých zmien vo FIFA RSTP bude pripravený návrh na zmenu a
doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý bude predložený na schvaľovanie VV SFZ
v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021. V tejto súvislosti žiada SFZ všetkých členov
o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk aj s
odôvodnením, najneskôr do 10. marca 2021 (streda) do 23:59. Tak isto môžete svoje návrhy adresovať
na SsFZ, ktorého zástupca sa bude zúčastňovať zasadnutí pracovnej skupiny pre zapracovanie zmien
a doplnení Registračného a prestupového poriadku SFZ. Zároveň sa snažte aj v tomto prípade dodržať
vyššie uvedené členenie podnetu-návrhu.
Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, ako aj futbalovej verejnosti, že sídlo SsFZ je dočasne
presťahované (približne na jeden rok počas rekonštrukcie stávajúcich priestorov). Poštová adresa,
ako aj všetky kontakty ostávajú nezmenené. Dočasné sídlo SsFZ je v Banskej Bystrici na Partizánskej
ceste 97 (areál SAD, od budovy SsFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km).
Informujeme FK, že od 01.06.2020 štatutári aj občianskych združení potrebujú elektronický občiansky
preukaz s čipom potrebný na elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci voči občianskym
združeniam. Z toho dôvodu odporúčame štatutárom klubov zriadiť si elektronický občiansky preukaz s čipom,
v prípade že nie ste jeho držiteľom, resp. požiadať o jeho aktiváciu, aby Vám bol následne vytvorený prístup
do elektronickej schránky a aby ste mohli používať elektronické služby. O elektronický občiansky preukaz
s čipom či jeho aktiváciu možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. Výmena starého
typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho preukazu. Elektronické občianske
preukazy s čipom vydáva Slovenská republika od decembra 2013.Zriadenie elektronických schránok

potrebných na komunikáciu s orgánmi verejnej moci upravuje zákon č. 305 z roku 2013. Všetky schránky
právnických osôb, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a majú sídlo v SR boli aktivované po 1. júli 2017.
Ostatným právnickým osobám, teda napríklad aj FK v právnej forme občianskeho združenia sa
aktivovali od 01.06.2020.
Bližšie
informácie
sú
zverejnené
na
webovom
sídle
Ministerstva
vnútra:
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/spravy/2020/5/statutari-op.

5.

Tak ako minulý rok v prípade rúšok, aj tento rok obdržíme (začiatkom budúceho týždňa) od SFZ respirátory na
osobnú spotrebu a ďalšiu distribúciu. Princíp prerozdelenia je veľmi jednoduchý, t.j. 5 respirátorov/osoba
nasledovne:
o predsedovia ObFZ,
o sekretári ObFZ.
Respirátory sú balené po 5ks v samostatných krabičkách, o to to bude ich distribúcia jednoduchšie.
V priebehu budúceho týždňa si odkonzultujeme so sekretármi ObFZ spôsob distribúcie (resp. prevzatia)
respirátorov.

