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REŠTART? – ak to situácia umožní!
Ostatný VV SFZ prijal viacero dôležitých rozhodnutí – viď Komuniké zo zasadnutia 2.3.2021 na webe SFZ. Medzi
nimi aj možný scenár a pravidlá dohratia pandémiou prerušených majstrovských regionálnych a oblastných súťaží
ročníka 2020/2021 v prípade, že to zdravotná situácia na Slovensku umožní.
Stredoslovenský futbalový zväz pred reštartom zápolení umožní FK 2 – 3 týždne na ich prípravu a priebeh. Ten by
sa riadil nasledovnými pravidlami:
1. Musíme dohrať jesennú časť súťaží, kde máme značné resty (dohrávky + kompletné kolá). V opačnom prípade
sa budú súťaže anulovať (Súťažný poriadok SFZ).
2. Po dovŕšení polovice súťaží (jesenná časť) budeme môcť pokračovať vyžrebovanými jarnými kolami do
30.06.2021, s možnosťou občas využiť stredu ako hrací deň.
3. Ak bude potrebné odohrať rozhodujúce zápasy o postup, resp. zostup – tie sa môžu uskutočniť najneskôr do
7.7.2021.
4. Aj napriek týmto možnostiam sa aktuálny ročník nebude dať kompletne dohrať. Avšak družstvá, ktoré budú
bojovať o postup, resp. zostup po odohratí x kôl z jarnej časti, budú musieť mať odohratý rovnaký počet zápasov,
to nemusí platiť u družstiev v strede tabuľky, nezainteresovaných na poradiach čela a konca tabuliek.
5. Z II. ligy zostúpia 3 družstvá v prípade, že nebude záujem o postup z RFZ, zníži sa počet zostupujúcich z II. ligy.
6. Z III. ligy môže postúpiť len prvý, v ostatných súťažiach môže FK postúpiť z 1., resp. 2.miesta.
7. Slovnaft cup – pozri nižšie.
8. VV SFZ odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického hlasovania per rollam návrh na
odloženie rekonštrukcie III. ligy mužov a II. dorasteneckej ligy o jeden súťažný ročník neskôr. Vážení futbaloví
priatelia! Toľko z obšírneho rokovanie VV SFZ. Pravidlá na oživenie a pokračovanie majstrovských súťaží r.
2020/2021 máme.
Zásadnou otázkou ostáva, kedy vstúpia do platnosti, kedy reálne budeme môcť oživiť činnosť na našich ihriskách.
To futbal nemá v rukách. Stane sa tak až po pre nás pozitívnom rozhodnutí centrálnych orgánov. Môžeme však
sľúbiť, že futbalovú verejnosť budeme o možnosti reštartu súťaží informovať s predstihom, vytvoríme tiež priestor
na prípravu, aby sa FK a jednotlivé družstvá na tento, nami všetkými vytúžený krok, mohli pripraviť. No deň D ani
pri najlepšej vôli nevieme odhadnúť. Smrti sa mi bude rovnať, ak nebodaj budeme nútení opäť anulovať aktuálny
ročník.
Jozef Paršo
Naďalej odporúčame sledovať stránku SFZ ( www.futbalsfz.sk ), kde nájdete najaktuálnejšie informácie o možných
aktivitách a pripravovaných opatreniach. Teraz tam nájdete aktuálne:
Výzvu pre amatérske športové kluby na získanie podpory na zmiernenie dopadov pandémie.
Fond na podporu športu dnes (v piatok 5. 3. 2021) vyhlásil výzvu určenú pre amatérske športové kluby, ktoré budú
môcť žiadať o podporu s cieľom zmierniť dopady pandémie COVID-19.
Oprávneným obdobím, na ktoré sa bude pomoc vzťahovať, je marec 2020 až december 2020 a o pomoc môžu
žiadať amatérske športové kluby, ktoré splnia podmienky ustanovené výzvou. Maximálna výška pomoci pre jeden
klub je limitovaná čiastkou 50 eur na jedného aktívneho športovca do 23 rokov, pričom nárok na príspevok budú
mať len kluby s minimálne desiatimi aktívnymi športovcami a výnosmi/príjmami za rok 2019 vo výške minimálne 20
tis. eur. Výška príspevku sa určuje ako 50% oprávnených nákladov klubu za vymedzené obdobie.
Vo výzve je alokovaná čiastka 4 mil. eur a žiadosti bude možné predkladať od 30. marca 2021 do 15. apríla 2021
priamo Fondu na podporu športu.
Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na stránke SFZ
https://www.futbalsfz.sk/vyzva-pre-amaterske-sportove-kluby-na-ziskanie-podpory-na-zmiernenia-dopadovpandemie
Žiadosti o zaradenie do systému odpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ, pre rok 2021 –
vybrané FK, ktoré boli v zmysle pokynov doručené v termíne:
Bánová, FA UNITED Nededza-Kotrčina Lúčka-Gbeľany, Liptovský Hrádok, Vrútky, Bobrov, Veľký Krtíš,
Radzovce, Raková, Makov, Zborov n/Bystricou, Liptovská Lúžna, Kováčová, Turzovka, Jesenské, ŠK Belá
a Varín.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt 0902229333)
•

VV SFZ dňa 2.3.2021 schválil návrh spoločného postupu pri dohratí futbalových súťaží RFZ a ObFZ
jarnej časti súťažného ročníka 2020/21 v rámci pandemickej situácie COVID 19. Pre súťaže SsFZ
dospelých, platí aktuálna informácia zverejnená (viď vyššie) a na úvodnej stránke SsFZ – Aktuality.

•

Informuje FK, aby pre zisťovanie aktuálneho stavu športovania (tréning) v jednotlivých okresoch
(miestach) využili odkaz:
https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

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. 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.
3. 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.

V súvislosti s obmedzením všetkých amatérskych futbalových súťaží na Slovensku zasadala dňa 17. marca
2021 operatívno pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení Registračného a prestupového poriadku
SFZ. Členovia tejto pracovnej skupiny sa zhodli na potrebe predĺženia prestupového termínu pre amatérov a
nutnosti vytvorenia širšieho časového priestoru pre amatérsky futbal, a to riešením predĺženia prestupového
termínu zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo
zahraničia do 30.4.2021.
Tento podklad bol dňa 23.3.2021 prostredníctvom hlasovania per rollam schválený členmi VV SFZ. Aktuálne
znenie RaPP SFZ je zverejnené na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Legislatíva.

2.

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“.

3.

4.

5.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1.

2.

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.
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).

3.

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.

