Spravodajca č. 15/2020-21

9. 10. 2020

Súťaže pokračujú v obmedzenom režime
Podľa usmernenia ÚVZ SR zo dňa 30. 9. 2020, budú môcť pokračovať všetky majstrovské regionálne i oblastné
súťaže. Avšak popri všeobecne záväzných opatreniach, musí platiť aj podmienka, že v každom okamihu zápasu
môže byť v jeho dejisku max. 50 osôb (hráči, RT, delegované osoby, nevyhnutný obslužný personál a pod.),
eventuálne diváci – to všetko do počtu 50.
Ak počet zainteresovaných na zápase (najmä v prípade mládežníckych dvojičkových súťaží), presiahne počet 50
osôb, musia sa hrať bez divákov!
viac TU
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
Zasadnutie VV SsFZ 1.10.2020 v B. Bystrici, okrem iných:
Zobral na vedomie:
kontrolu plnenia uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
aktuálne informácie podané predsedom SsFZ z rokovania orgánov SFZ a aktuálne informácie o stave
príprav na prestavbu budovy SsFZ,
správu o činnosti ŠTK, KM a KŽF SsFZ,
Prerokoval:
informácie predsedov riadiacich komisií o aktuálnej situácii jednotlivých súťaží v ich riadení, ovplyvnených
vplyvom pandémie Covid 19 a prijal opatrenia,
materiál, predložený predsedom ŠTK SsFZ o plnení podmienok licenčného systému FK TIPOS III. ligy, ako
aj infrašrtukturálnych podmienok v ostatných súťažiach v riadení ŠTK,
materiál, predložený sekretariátom SsFZ, o plnení podmienky o počte družstiev mládeže účastníkmi súťaží
v riadení SsFZ v kategórii dospelých a s radosťou konštatoval, že na základe predloženého prehľadu túto
podmienku v súčasnom období plnia všetky uvedené FK,
prípravu Konferencie SsFZ, naplánovanú na 3.12.2020, zaoberal sa aj možnosťou, aby delegáti
konferencie schválili nevyhnutné dokumenty formou hlasovania per rollam v prípade, ak epidemiologické
opatrenia neumožnia konanie konferencie zaužívaným spôsobom,
informatívnu správu KR o plnení podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých. Na
základe predloženej informácie konštatoval, že k 30.9.2020 neplnia v zmysle RS SsFZ 2020/2021, kapitola
V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 7; uvedenú podmienku – podľa nahlásenia jednotlivých
KR ObFZ neplnia FK: III. liga – Fiľakovo (chýbajú 2 rozhodcovia), Kováčová (-2), Žarnovica (-2), Or.
Veselé (-1), Rakytovce (-2), R. Sobota (-2), Čadca (-1), IV. ligy – Poltár (-2), Tisovec (-2),Detva (-2),
(Hriňová (-2), Príbelce (-2), Tornaľa (-2), Hajnáčka (-2), (- Makov (-2), Z. Poruba (-2), D. Kubín (-2), Bobrov
(-1), Belá - Dulice (-1), Diviaky (-1), V. ligy – Hnúšťa (-2), Buzitka (-2), Málinec (-2) , Čebovce (-2), Revúca
(-2), Santrio-Láza (-2),Dobrá Niva (-2), Lieskovec (-1), Prenčov (-1), Banská Štiavnica (-2), Hrochoť (-2),
Sásová (-2), Jakub (-2), Sučany (-1), Turč. Štiavnička (-1), Or. Jasenica (-2), Nižná (-2), Vavrečka (-1),
Bešeňová (-2), Likavka (-1), Švošov (-2),Chlebnice (-1), Trstená (-1), Oščadnica (-2),Belá (-1), Stará
Bystrica (-1), Varín (-1). VV SsFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet
rozhodcov, najneskôr do 31.3.2021, pod následkom uplatnenie finančného postihu v zmysle RS SsFZ
2020/2021, kapitola XXIII. Poplatky, bod 4. Prípadné nezrovnalosti v klubovej príslušnosti R odporúča riešiť
s príslušnými KR ObFZ, ktoré jediné vedú evidenciu klubovej príslušnosti R vo svojej pôsobnosti a tiež
predkladajú aktuálny zoznam pre potreby KR SsFZ,
Schválil:

-

so snahou dohrať odložené stretnutia delegoval na riadiace komisie kompetenciu upraviť termínové listiny
jednotlivých súťaží tak, aby sa všetky stretnutia jesennej časti súťažného ročníka 2020-2021 dohrali na
jeseň 2020,

-

návrh nekonať, do konca roku 2020, fyzické previerky rozhodcov,
program Konferencie SsFZ, pripravovanej na 3.12.2020 v dvoch variantoch (zasadnutie, resp. hlasovanie
per rollam):
Návrh programu Konferencie SsFZ 3. 12. 2020:
1.
Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ
2.
Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov
3.
a overovateľov zápisnice
4.
Schválenie programu konferencie
5.
Kontrola plnenie uznesení z ostatnej konferencie SsFZ
6.
Správa o činnosti VV SsFZ (od ostatnej podanej správy)

-

7.
Príhovor predsedu SsFZ
8.
Správa mandátovej komisie
9.
Správa revíznej komisie
10.
Informácia o hospodárení SsFZ v roku 2020
11.
Návrh rozpočtu SsFZ na rok 2021
12.
Voľba náhradníka za delegáta konferencie SFZ za ZA kraj
13.
Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v rokoch 2018 – 2021 – priebežná
hodnotiaca správa
14.
Diskusia
15.
Informácia o prijatých uzneseniach
16.
Záver
O bodoch vyznačených farebne v programe by sa v prípade potreby hlasovalo per rollam,
príspevok vo výške 300 € pre FK Prameň Dolná Strehová, k vydaniu publikácie „ 50 rokov futbalového
prameňa“ od autora Jána Hríňa, po splnení podmienok stanovených v Pravidlá poskytovania finančných
príspevkov z prostriedkov SsFZ na podporu vydávania publikácií venovaných vzniku a histórii činnosti
futbalových klubov v mestách a obciach regiónu stredného Slovenska,
termín najbližšieho zasadnutia VV SsFZ na 5.11.2020,
na návrh ŠTK a KM v súlade s RS SsFZ 2020-2021, kap. V., čl. 5/a za odhlásenie družstiev v priebehu
súťaží, poplatok pre FK:
 Družstevník Klenovec (V. liga dospelých sk. D) vo výške 1.000 €
 OŠK Rosina (IV. Liga U19 sk. SEVER) vo výške 500 €,
výška poplatku na základe RS SsFZ 2020/2021, kap. XXIII. Poplatky, čl. 3, poplatok bude zadaný
FK v MZF za obdobie 10 2020,
najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 5.11.2020.
Ďalej VV SsFZ, vzhľadom na pandemickú situáciu, zrušil konanie:
 pracovných porád vedenia SsFZ so zástupcami FK jednotlivých súťaží, ktoré sa pravidelne konali po
skončení jesennej časti súťaží
 koncoročné zasadnutie členov komisií a úsekov SsFZ
 slávnostné vyhlásenie ankiet 11-tka SsFZ za rok 2020,najúspešnejších trénerov, R, AR a hráčky za rok
2020 v podobe v akej bolo zaužívané v ostatnom období.
SsFZ, na základe konzultácie s RÚVZ BB odporúča:
hráčom, členom realizačných tímov, rozhodcom a DZ, ktorí absolvovali test na Covid 19, aby sa zúčastnili
najbližšieho MFS, až po obdržaní negatívneho výsledku testovania.
v prípade pozitívneho výsledku testu niektorého z členov FK (družstva) odporúčame, s predstihom,
kontaktovať teritoriálne príslušný ÚVZ s informáciou, že takáto osoba je členom širšieho kolektívu
(družstvo, FK) aby mohol tento prijať včas opatrenia (karanténa),
bezodkladne informovať o pozitívnom teste a neskôr o prijatých opatreniach príslušného RÚVZ riadiacu
komisiu (ŠTK, DK KŽF) SsFZ v prípade odloženia MFS doručiť, najneskôr do 10 dní, rozhodnutie RÚVZ
o karanténnych opatreniach pre jednotlivých hráčov resp. členov RT.
Videozáznam z MFS
Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon
rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XVIII a XIX Rozpisu súťaží vo futbale
2020/2021. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude
súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR SsFZ je
neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne
uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap. XXIII. ods. 7 RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov
opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp.
stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie.
V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania
prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ.
Opätovne upozorňujeme FK, aby pri vyhotovovaní videozáznamu z MFS dodržiavali ustanovenia RS SsFZ
2020/2021 kap. XVII. body 1 – 4 (aj nástup družstiev a odchod z hracej plochy – najčastejšia chyba). Zároveň
aby , vo vlastnom záujme dodržali takú kvalitu nahratého videozáznamu, aby KR, prípadne riadiace komisie
mohli k spokojnosti vyriešiť všetky námietky a sťažnosti podané k predmetnému MFS.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt 0902229333)
1. V zmysle usmernenia ÚVZ SR zo dňa 30. 9. 2020 a rozhodnutia VV SsFZ pokračujú všetky majstrovské
súťaže dospelých bez účasti divákov. Pri všeobecne záväzných nariadeniach, za ktoré zodpovedá
usporiadateľ podujatia, čiže domáci FK, musí platiť podmienka, že v každom MFS môže byť v jeho dejisku
stretnutia max. 50 osôb (hráči, RT, delegované osoby, usporiadateľská služba a pod. do počtu 50).

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Počet členov US zabezpečí domáci FK tak, aby boli na stretnutí prítomní minimálne HU, hlásateľ, kameraman
a obsluha nosidiel. Zberači lôpt na stretnutí nie sú povinní. Mimoriadne pokyny pre delegované osoby na
stretnutí zo záväzných nariadení nevyplývajú.
ŠTK SsFZ aj touto cestou vyzýva všetky FK, aby v tejto zložitej dobe nezneužívali pandémiu Corona vírusu k
neodohraniu plánovaných stretnutí a žiada o seriózny a ľudský prístup funkcionárov klubov pri dohodách
náhradných termínov MFS tak, aby sa stretnutia jesennej časti odohrali do stanoveného termínu. Z tohto
dôvodu ŠTK povoľuje odohratie MFS aj na náhradných, schválených hracích plochách.
V zmysle čl. 82/1/b SP trestáme FK Balog nad Ipľom hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí
10. kola V. ligy D Revúca – Balog nad Ipľom a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK Revúca 3 body a skóre 3:0.
Prípad odstupujeme DK SsFZ.
Na základe písomnej žiadosti FK Klenovec o odhlásení družstva dospelých zo súťaže, ŠTK SsFZ v zmysle SP
čl. 12/3 vylučuje družstvo FK Klenovec zo súťaže SsFZ – V. liga D. Všetky výsledky FK Klenovec dosiahnuté
v súťažnom ročníku 2020/2021 budú anulované. Družstvá vyžrebované s FK Klenovec budú mať do konca
súťažného ročníka voľný termín. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
ŠTK ruší MFS: Fiľakovo – Bánová
Žiadame o predloženie vzájomných dohôd k neodohratým MFS v termíne do 20.10.2020: Bánová –
Námestovo, Námestovo – Rakytovce, Hriňová – Príbelce a stretnutí 11.kola ktoré sa neodohrajú 10. a
11.10.2020.
ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ resp. HP v MFS:
 FK Kováčová – schvaľujeme náhradné, dočasné priestory lavičiek náhradníkov a náhradnú HP pre mládež
– Ostrá Lúka.
 FK Belá – náhradná HP pre mládež v Nezbudskej Lúčke
 09.10.2020 /piatok/ o 15,00 hod. 10.kolo V. liga A S. Bystrica – Belá
 10.10.2020 /sobota/ o 15,00 hod. 11.kolo V. liga B Sučany – Trstená
 11.10.2020 /nedeľa/ o 14,30 hod. 11.kolo. TIPOS III. liga Zvolen – Kováčová
 11.10.2020 /nedeľa/ o 14,30 hod. 11.kolo IV. liga S Stráňavy – Belá Dulice
 11.10.2020 /nedeľa/ o 10,00 hod. 11.kolo IV. liga J Príbelce – Pliešovce
 14.10.2020 /streda/ o 15,00 hod. 15.kolo TIPOS III. liga Krásno n. K. – Námestovo
 14.10.2020 /streda/ o 14,30 hod. 7.kolo IV. liga S D. Kubín – Teplička n. Váhom
 14.10.2020 /streda/ o 14,30 hod. 9.kolo IV. liga S K. N. Mesto – Tvrdošín
 14.10.2020 /streda/ o 18,00 hod. 10.kolo IV. liga J Hriňová – Šalková/ihrisko Šalková/
 15.10.2020 /štvrtok/ o 15,30 hod. 10.kolo IV. liga S Makov – Staškov
 17.10.2020/ sobota/ o 13,00 hod. 12.kolo V. liga B O. Jasenica – Sučany
 18.10.2020 /nedeľa/ o 14,00 hod. 12.kolo TIPOS III. liga Rakytovce – Kováčová
 18.10.2020 /nedeľa/ o 14,00 hod. 12.kolo IV. liga S K. N. Mesto – Stráňavy
 18.10.2020 /nedeľa/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga D Jesenské – Vinica /ihrisko Rimavské Janovce/
 21.10.2020 /streda/ o 14,30 hod. 6.kolo IV. liga S Rajec – Staškov
 21.10.2020 /streda/ o 14,00 hod. 6.kolo IV. liga S Žabokreky – D. Kubín
 24.10.2020 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Prenčov – L. Vieska
 25.10.2020 /nedeľa/ o 14,00 hod. 13.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Liptovský Hrádok
 28.10.2020 /streda/ o 14,00 hod. 15.kolo TIPOS III. liga Kováčová – O. Veselé
 28.10.2020 /streda/ o 14,30 hod. 10.kolo IV. liga S Tvrdošín – Stráňavy
 01.10.2020 /sobota/ o 13,30 hod. 5.kolo IV. liga S D. Kubín – Rosina
 31.10.2020 /sobota/ o 13,30 hod. 9.kolo IV. liga S Stráňavy – Z. Poruba
 31.10.2020 /sobota/ o 13,30 hod. 5.kolo IV. liga J Detva – Hriňová
 31.10.2020 /sobota/ o 13,30 hod. 10.kolo V. liga A Vysoká n. K. – Predmier
 31.10.2020 /sobota/ o 13,30 hod. 9.kolo V. liga B T. Štiavnička – Vavrečka
 31.10.2020 /sobota/ o 13,30 hod. 8.kolo V. liga C Priechod – L. Vieska
 31.10.2020 /sobota/ o 13,30 hod. 7.kolo V. liga C Jakub – B. Štiavnica
 31.10.2020 /sobota/ o 13,30 hod. 10.kolo V. liga C Hrochoť – H. Nemce
 01.11.2020 /nedeľa/ o 13,30 hod. 14.kolo TIPOS III. liga Rakytovce – Čadca
 01.11.2020 /nedeľa/ o 13,30 hod. 10.kolo IV. liga J Badín – S. Ďarmoty
mimoriadne schvaľujeme:
 07.11.2020 /sobota/ o 13,30 hod. 10.kolo TIPOS III. liga R. Sobota – Fiľakovo
 07.11.2020 /sobota/ o 13,00 hod. 9.kolo IV. liga S D. Kubín – Bobrov
 07.11.2020 /sobota/ o 13,30 hod. 9.kolo V. liga C Lieskovec – Priechod
 15.11.2020 /nedeľa/ o 13,30 hod. 15.kolo TIPOS III. liga Fiľakovo – Rakytovce
ŠTK zrušila MFS 10. kola: R. Sobota – Fiľakovo, Makov – Staškov, Tvrdošín – Stráňavy, Hriňová – Šalková,
Badín – S. Ďarmoty, S. Bystrica – Belá, Vysoká n. K. – Predmier, Hrochoť – H. Nemce,
Nedostatky v MFS: Tepličan /neúplný videozáznam/, Zvolen /nepredložená licencia trénera/, Tornaľa
/opakovane nedostatočná US a nedostatočný videozáznam/

Komisia mládeže (predseda Vladimír Remeselník)
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160)

1. a) KM schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
 03.10.2020, 10:00/11:45,10.kolo ,II. liga U15/U13, sk. Juh, Kováčová – B. Štiavnica ihrisko Veľká Lúka, ,
HP, dohoda klubov
 04.10.2020, 10:00/11:45,10.kolo ,III. liga U15/U13, sk. A, Radoľa - Kysucké N.M. B ihrisko Kysucké N. M
UP, zmena HP obrátené poradie jeseň- jar, HP, dohoda klubov
 04.10.2020, 10:00,10.kolo ,V. liga U19 sk. A, Radoľa – Nededza, ihrisko Nededza, zmena HP obrátené
poradie jeseň- jar, HP, dohoda klubov
 04.10.2020, 12:00,10.kolo ,V. liga U19 sk. A, Rašov – Višňové, ihrisko Rašov zmena HP obrátené
poradie jeseň- jar, HP, dohoda klubov
 10.10.2020. 14:00 8.kolo. V. liga U19 sk. C Kováčová – Príbelce ihrisko Ostrá Lúka
 10.10.2020,7. kolo,SO,10:00/12:15, NE, III. liga U19/U17, D. Kubín – Detva, ihrisko UT
 11.10.2020,11. kolo,NE,10:00/12:15 ,NE,II. liga U15/U13, D. Kubín – St. Bystrica, ihrisko UT
 11.10.2020, 10:00/11:15,NE,10.kolo ,III. liga U15/U13, sk. C, JUPIE BB – N. Baňa, zmena HČ, poradia
U13/U15
 13.10.2020,15:30, UT, 10.kolo, IV. liga U19, sk. Sever, Tvrdošín – Bytča dohrávka, dohoda
 13.10.2020,16:00, UT, 9.kolo ,II. liga U13, sk. Juh, Revúca – Kováčová, dohrávka, dohoda klubov
 14.10.2020,15:00/17:15, ST,7. kolo, III. liga U19/U17, Brezno – Detva, ihrisko UT Podbrezová, dohoda
klubov
 14.10.2020,15:00 8.kolo,ST, IV. liga U19, sk. Sever, Liesek – Teplička n/V., ihrisko Teplička n/V., zmena
HP obrátené poradie jeseň- jar, úprava HP, dohoda klubov
 14.10.2020,9. kolo, ST,14:30/16:15 ,ST,II. liga U15/U13, D. Kubín – Turzovka, ihrisko UT
 15.10.2020, 15:00/16:45,7.kolo, ŠT, ,III. liga U15/U13, sk. C, Selce - Brusno-Ondrej dohrávka,
 16.10.2020,16:00 12.kolo,PA, IV. liga U19, sk. Juh, R. Sobota – Krupina, zmena HČ, dohoda klubov
 17.10.2020,10:00/13:15,SO,9.kolo,III. liga U19/U17,Krásno n/K.– Bánová, ihrisko Zborov n. B.
 17.10.2020, 10:00/11:45, SO, 9.kolo, III. liga U15/U13, sk. C, Vígľaš-Pstruša – Brusno-Ondrej, ihrisko
Brusno-Ondrej, zmena HP obrátené poradie jeseň- jar, úprava HP, dohoda klubov
 20.10.2020,6. kolo, ST,14:30/16:15 ,ST,II. liga U15/U13, O. Jasenica – D. Kubín dohrávka, chýba dohoda
 21.10.2020,15:00/16:45,ST,10.kolo, II. liga U15/U13,Klín-Krásno n/K, dohrávka, dohoda klubov
 24.10.2020,10:00,SO,13.kolo,IV. liga U19 sk. Juh, Jesenské – N. Baňa, zmena HČ, dohoda klubov
 24.10.2020, 6.kolo,SO, III. liga U15/U13, sk. C, 13:00/14:45, SO, dohrávka , dohoda klubov
 25.10.2020, 10:00,5.kolo, NE ,V. liga U19 sk. C, Revúca – Príbelce, zmena termínu, dohoda klubov
 31.10.2020, 10:00/11:45,SO, 6.kolo, III. liga U15/U13, sk. B, SO, L. Hrádok – Or. Lesná, dohrávka ,
dohoda klubov
b)KM schvaľuje výsledky stretnutí riadené „R laik“ zaevidované v ISSF:
 V. liga U19 sk. A, 04.10.2020, 12:00, 10.kolo, , Rašov – Višňové, výsledok.
c) KM prijala opatrenie:
„ KM nebude akceptovať žiadne žiadosti FK o zmenu termínu, ktoré majú neodohraté
stretnutia z predchádzajúcich kôl ( je jedno či je to žiadajúci klub alebo klub požiadaný
o zmenu )“
d) KM schválené HP :
 FK ŠK Prameň Kováčová náhradnú hraciu plochu ihrisko TJ Ostrá Lúka pre stretnutia mládeže v súťažnom
ročníku 2020/2021.
Uvedený FK je povinný upovedomiť všetky FK a KM o zmene HP v príslušnom MFS ( podaním v ISSF k MFS –
zápis- žiadosť o zmenu termínu/ hracej plochy stretnutia).
2. KM nariaďuje :
 06.10.2020,3.kolo,UT,14:30, III. liga U15/U13, Višňové – Varín, HP, dohrávka, dohoda klubov,
 07.10.2020,10. kolo,ST,15:00/16:45 II. liga U15/U13, V. Krtíš - Tisovec
 07.10.2020,10. kolo,ST,15:00/16:45 II. liga U15/U13, Krupina - Sliač
 07.10.2020,3.kolo,ST,16:00, III. liga U15, Žarnovica - Kováčová
 07.10.2020,9. kolo,ST,15:010/6:30, III. liga U15/ U13, Predmier - Teplička nad Váhom
 09.10.2020,3. kolo,ST,15:00/16:45 II. liga U15/U13, Čadca – Dlhá n. O.
 13.10.2020,6. kolo,UT,15:00/16:30, III. liga U15/ U13, Liptovský Hrádok -Oravská Lesná
 13.10.2020,2. kolo,ST,15:00/16:45 II. liga U15/U13, Liesek – Čadca
 15.10.2020,8. kolo,ŠT,15:00/16:45 II. liga U15/U13, Klin – Liesek
 14.10.2020,3. kolo,ST,15:00/16:45 II. liga U15/U13, Dudince – Tisovec
 14.10.2020,3. kolo,ST,15:00/16:45 II. liga U15/U13, Žarnovica - Hnúšťa
 14.10.2020,3. kolo,ST,15:00, III. liga U19, sk. A, Makov - Belá dohrávka, chýba dohoda klubov
 14.10.2020,3. kolo,ST,15:00/16:45 III. liga U15/U13, sk. A, Belá – Rajec
 22.10.2020,3. kolo,ŠT,14:30/16:15 III. liga U15/U13 Bánová – Juventus ZA
 21.10.2020,10.kolo,ST, 14:30, IV. liga U19, sk. Sever, Turzovka – O. Jasenica
 21.10.2020, 3.kolo,ST, 15:00, IV. liga U19, sk. Sever, Liesek – Predmier
 21.10.2020, 14:00,S0, 08.kolo, IV. liga U19, sk. Juh Fiľakovo – B. Štiavnica
 24.10.2020, 4. kolo,SO,10:00/11:45, III. liga U15/U13, sk. B, Lisková – Trstená
 28.10.2020, 7. kolo,ST,14:45/16:15 III. liga U15/U13, sk. C, Radzovce – Senohrad,
 29.10.2020,10.kolo,ŠT,14:00, IV. liga U19, sk. Juh, N. Baňa – Hnúšťa chýba dohoda

 29.10.2020,10. kolo,ŠT,15:00, IV. liga U19, sk. Juh, Poltár – Fiľakovo dohoda
 31.10.2020, 14:00,S0, 8.kolo, IV. liga U19, sk. Juh, Tornaľa – Nenince
 31.10.2020, 14:00,S0, 10.kolo, IV. liga U19, sk. Juh Fiľakovo – Krupina dohoda
3. KM odkladá MFS:
 04.10.2020, 10. kolo, II. liga U15/U13, sk. Sever, Radoľa – Kysucké Nové Mesto, ihrisko K. N. M. HP
 03.10.2020, 7. kolo, III. liga U15/U13, sk. C, Radzovce – Senohrad, neurčito
 03.10.2020, 10. kolo, II. liga U15/U13, sk. Juh V. Krtíš – Tisovec
 03.10.2020, 7. kolo, III. liga U19/U17,Brezno – Detva, HP,
 03.10.2020, 10. kolo, IV. liga U19,sk.Juh, N. Baňa – Hnúšťa,
 03.10.2020, 10. kolo, II. liga U15/U13,sk. Juh, Žarnovica – Hnúšťa,
 07. 10.2020, kolo, II. liga U15/U13 Or. Jasenica – D. Kubín, neurčito
 07. 10.2020, kolo, II. liga U15/U13 Ľubochňa – Zuberec , neurčito
 07. 10.2020, kolo, III. liga U15/U13, Belá – Juventus ZA , HP
 09.10.2020, 11.kolo, II. liga U15/U13, sk. Sever, Or. Jasenica – Klin, neurčito
 10.10.2020, 11. kolo, III. liga U15/U13, sk. A, Rajec –Teplička, neurčito
 10.10.2020, 8. kolo, III. liga U15/U13, sk. B, Zuberec – Ľubochňa, neurčito
 10.10.2020 8.kolo, III. Liga U15/U13,sk.B, L. Hrádok – Tvrdošín ,neurčito
 10.10.2020 8.kolo, III. Liga U19/U17, Bánová – Tisovec ,neurčito.
 11.10.2020, 11. kolo, II. liga U15/U13, sk. Sever, Dolný Kubín – S. Bystrica, neurčito
 11.10.2020, 11. kolo, IV liga U19, sk. Juh, Krupina –Čebovce, neurčito
 10.10.2020, 11. kolo, II. liga U15/U13, sk. Juh, Revúca – V. Krtíš, neurčito
 13.10.2020, 9. kolo, II. liga U15/U13, sk. Sever, Krásno n/K – Or. Jasenica ,neurčito
 14.10.2020, 3.kolo III. liga U15/U13, sk. A, Belá – Rajec, neurčito
KM odložila MFS v termíne 01.10.2020 ŠT a 02.10.2020 PA ( Opatrenia ÚVZ SR ):
II. liga U15/U13, Čadca - Dlhá n. O., Klin - Krásno n. K., Žarnovica - Kováčová ( U15)
III. liga U15/U13, Selce - Brusno-Ondrej, Or. Lesná – Lisková, Istebné - L. Hrádok
IV. liga U19, N. Baňa – Čebovce, Tvrdošín – Zuberec, Liesek - Predmier
4. KM kontumuje MFS:
 V. liga U19, sk. B, 03.10.2020, 10.kolo, OŠK Istebné – OFK Liptovská Lužná, priznávame
3 body a skóre 3:0 v prospech OŠK Istebné podľa SP čl.82/ g) - pokles počtu hráčov družstva
H pod sedem.
5. KM berie na vedomie:
Belá - o nehraní stretnutia nespôsobilá HP,U15/U13
Senohrad - o nenastúpení na stretnutie karanténa U15/U13
Dolný Kubín - o nenastúpení na stretnutie karanténa U15/U13
Ľubochňa - o nenastúpení na stretnutie karanténa
Veľký Krtíš- o nenastúpení na stretnutie karanténa
Oravská Jasenica - o nenastúpení na stretnutie karanténa
Zuberec - o nenastúpení na stretnutie karanténa
Staškov - podanie v riešení
Krupina - podanie v riešení DK
B. Štiavnica - podanie v riešení DK
Hnúšťa - podanie v riešení DK
6. KM odstupuje:
a) DK
OFK Liptovská Lužná, V. liga U19, sk. B, 03.10.2020, 10.kolo, OŠK Istebné – OFK Liptovská Lužná,
SP čl.82/ g) - pokles počtu hráčov družstva H pod sedem
Radoslav Šimko, 1342023, kapitán družstva V. liga U19, sk. B, 10 kolo, 03.10.2020, Bešeňová - OŠK Havran
Ľubochňa, kapitán družstva nešportové správanie
5 ŽK
Tomáš LOVICH, 1334390, udelenie piatej ŽK,,OŠK Bešeňová, V. liga U19, sk. B 3.kolo, 30.09.2020, Bešeňová –
Diviaky
b) KR
 III. liga U15/U13 sk. B, 03.10.2020, 7.kolo, ZUBEREC – DIVIAKY nebol prítomný delegovaný na U15, R
Jančo sa dostavil len na U 13
7. KM žiada :
 R – Róbert Jančo (1127545) o vyjadrenie k stretnutie III. liga U15 /U13, sk. B, 7.kolo, Zuberec - Diviaky.
Vyjadrenie žiadame podať podaním na KM do11.10.2020, 24:00
 TJ Roháče Zubereco vyjadrenie k časti R na stretnutí III. liga U15 /U13, sk. B, 7.kolo, Zuberec – Diviaky,
vyjadrenie žiadame podať podaním na KM do11. 10.2020, 24:00.
8. KM upozorňuje FK :
a) povinnosť mať počas stretnutia prítomnú zdravotnú službu – RS kap. XVI,bod 1 f)
a videotechnika, ktorý nahráva stretnutie vo všetkých kategóriách dorastu a II.ligy U15
– RS kap.XVII, a uvádzať to v zápise o stretnutí.
V prípade, že FK využíva kamerový systém v zmysle RS , je potrebné tento stav nahlásiť KM.
V prípade zistenia nedodržania tohto nariadení postúpime FK na DK

b) riešenie žiadosti usporiadajúceho FK o odloženie MFS v prípade nepriaznivého počasia, RS VIII, bod 4,6 .
Manažér usporiadajúceho FKobratom telefonicky oznámi odloženie MFS prezidentovi, resp. manažérovi družstva
hostí, rozhodcom a DZ a s funkcionárom družstva hostí následne rieši určenie termínu odohrania MFS tak, aby
bolo splnené nariadenie v kap. VI. ods. 8 RS. c) V prípade porušenia
tohto nariadenia postúpime FK na DK.
g) upozorňujeme FK, ktoré nezaslali relevantný doklad k odloženým stretnutiam, aby zaslali doklady KM
naskenované na mail mladzssfz@gmail.com v termíne neskôr do najbližšieho zasadnutia riadiacej
komisie.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu
podľa čl. 9/2b2 DP resp. výkonu funkcie podľa čl. 9/2b3 DP :
U 288: Juraj Ratkovský 1423329 (FK Sitno Banská Štiavnica, II. liga SŽ U15 skupina JUH). DS - 1 súťažné
stretnutie (ďalej len s.s.), čl. 46/1a, 2 DP, od 01.10.2020
U 289: Pavol Šimo 1015656 ( vedúci/tímový manažér OŠK Havran Ľubochňa, V. liga dorast U19 skupina B). DS 3 týždne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach OŠK Havran Ľubochňa, čl. 48
/1c,2b DP, od 04.10.2020
U 291: Marek Žiara 1250720 (OŠK Švošov, V. liga skupina B). DS - 1 s.s., čl.46/1b,2 DP, od 05.10.2020
U 290: Andrej Pipíška 1164351 ( MŠK Novohrad Lučenec TIPOS III. liga STRED). DS - 5 týždňov, čl.48/1c,2b
DP, od 05.10.2020 s prerušením počas zimnej prestávky súťažného ročníka 2020/2021
Vylúčený po 2 ŽK. DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1
súťažné stretnutie:
U 292: Radoslav Šimo 1342023 (OŠK Havran Ľubochňa, V. liga dorast U19 skupina B)
U 293 : Martin Jedlička 1359902 ( MFK Detva, II. liga SŽ U15 skupina JUH),
obaja od 04.10.2020
U 294: Martin Tannhauser 1307173 ( MŠK Novohrad Lučenec, TIPOS III. liga STRED)
U 295: Miroslav Kojnok 1301302 (TJ Sklotatran Poltár IV. liga skupina Juh),
obaja od 05.10.2020
Nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie za 5 napomenutí ŽK podľa DP čl.
37/5a:
U 296: Tomáš Lovich 1334390 ( OŠK Bešeňová, V. liga dorast U19 skupina B), od 01.10.2020
U 297: Ogaraku Charles Chibueze 1385607 ( FK Mesta Tornaľa, IV. liga skupina JUH)
U 298: Samuel Ratičák 1306857 ( Oravan Oravská Jasenica V. liga skupina B),
obaja od 05.10.2020
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania divákov a ostatných oznamov
v zmysle DP:
U 299: Adrián Poništ 1404314 (MŠK Kysucké nové Mesto B, III. liga SŽ U15 skupina A),
na základe Zápisu o stretnutí ( ďalej len ZoS), dodatočného podania rozhodcu a lekárskej správy o zranení hráča
Michal Paštinský 1353312, začína disciplinárne konanie a žiada o písomné stanovisko k zraneniu hráča FK
Predmier v 3. kole III. ligy SŽ U15 skupina A FK Predmier - MŠK Kysucké Nové Mesto B dňa 30.09.2020, v
termíne do 13.10.2020.
Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu vo všetkých stretnutiach MŠK Kysucké Nové
Mesto od 01.10.2020 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a,g, 6,7, čl. 43/1,2a,4 DP.
U 300: FK Predmier (III. liga SŽ U15 skupina A), berie na vedomie podanie a lekársku správu o zranení hráča
Michal Paštinský 1353312.
U 301: FK Mesta Tornaľa (IV. liga skupina JUH), na základe Správy delegáta zväzu ( ďalej len SDZ) a Oznámenia
o nedostatkoch ( ďalej len OZN), za HNS členov US v priebehu a po skončení stretnutia 10. kola IV. ligy skupina
JUH FK Mesta Tornaľa - ŠK Partizán Čierny Balog, hrané 4.10.2020. DS - pokuta 100 €, podľa čl. 57/1a, 2 DP.
U 302: MŠK Fomat Martin (TIPOS III. liga STRED),berie na vedomie písomné stanovisko k U263. DS pokarhanie, čl. 58/3 a čl.11 DP
U 303: FTC Fiľakovo (TIPOS III. liga STRED), berie na vedomie písomné stanovisko k U264. DS - pokuta 100 €,
čl. 58/ 2a,3 DP.
U 304: Ľubomír Horváth 1074739 (ŠK Dynamo Diviaky IV. liga skupina SEVER), berie na vedomie vyjadrenie k
U265 ( HNS voči DO po stretnutí 5.kola IV. ligy SEVER Diviaky - Staškov dňa 30.09.2020). DS - 3 týždne
nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, čl. 48/1c, 2b DP, od 2.10.2020. Ruší účinky predbežného
ochranného opatrenia U 265.
U 305: Adam Binder 1348913 (FK Sitno Banská Štiavnica, IV. liga dorast U19 skupina JUH), berie na vedomie
vyjadrenie k U267 ( HNS - opakované sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre v stretnutí 9. kola IV.
ligy U19 skupina JUH Banská Štiavnica - Krupina 27.09.2020). DS - 2 s. s. nepodmienečne pozastavenie
výkonu športu, čl. 49/1a, 2a DP, od 2. 10. 2020. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U267.

U 306: Daniel Hudák 1239674 (tréner FK Sitno Banská Štiavnica, IV. liga dorast U19 skupina JUH), berie na
vedomie vyjadrenie k U268, bez prijatia ďalších DS, čl. 78/2 DP. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia
U 268.
U 307: Marian Valica 1015102 (tréner MFK Strojár Krupina IV. liga dorast U19 skupina JUH), berie na vedomie
vyjadrenie k U269, bez prijatia ďalších DS, čl. 78/2 DP. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U 269.
U 308: Erik Pálka 1325314 (MFK Strojár Krupina IV. liga dorast U19 skupina JUH), berie na vedomie vyjadrenie k
U270, bez prijatia ďalších DS, čl. 78/2 DP. Žiada o doručenie dokladu o úhrade vysporiadania s FK Sitno Banská
Štiavnica v lehote do 20.10.2020, pod ďalšími DS.
U 309: FK Sitno Banská Štiavnica (IV. liga dorast U19 skupina JUH), berie na vedomie vyjadrenie k U271. DS pokarhanie, čl. 57/1a,d, 2 DP.
U 310: MFK Strojár Krupina ( IV. liga dorast U19 skupina JUH), berie na vedomie vyjadrenie k U272, bez prijatia
ďalších DS, čl. 78/2 DP.
U 311: Marek Hlava 1207554 (FK Čadca, TIPOS III. Liga STRED), berie na vedomie žiadosť menovaného o
zmenu DS, uloženej v U248 podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje
skúšobnú dobu do 31.05.2021, od 09.10.2020.
U 312: OŠK Liptovská Štiavnica ( TIPOS III. liga STRED), berie na vedomie splnenie U285.
U 313: TJ Ipeľ Balog nad Ipľom ( V. liga skupina D), berie na vedomie vyjadrenie k U286.
U 314: Berie na vedomie uznesenie Odvolacej komisie SsFZ zo dňa 29.09.2020 č.k. OK-01-2020. Odvolaniu TJ
Sklotatran Poltár zo dňa 18.09.2020 voči U178 v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec
Odvolacej komisii SsFZ.
U 315: OFK Liptovská Lúžna (V. liga dorast U19 skupina B), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS
2020/2021 kap. XX bod 22b predčasné ukončenie stretnutia z dôvodu poklesu počtu hráčov pod sedem (prvý
prípad), 10. kola V. liga dorast U19 skupina B OŠK Istebné - OFK Liptovská Lúžna dňa 03.10.2020, čl. 64/1a DP,
čl. 82/1g SP. DS - pokuta 50 €, čl. 64/4 DP.
U 316: FK Balog nad Ipľom (V. liga skupina D), na základe podnetu ŠTK SsFZ za porušenie RS 2020/2021 kap.
XX bod 22b (per analogiam) za nenastúpenie na MFS (prvý prípad), 10. kola V. ligy skupina D Revúca - Balog nad
Ipľom dňa 04.10.2020, čl. 59, 64/1a DP, čl. 82/1b SP. DS - pokuta 100 €, čl. 64/4 DP.
U 317: MŠK Námestovo ( TIPOS III. liga STRED), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ
za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2020/2021 kapitola XVII, bod 3 za zverejnenie neúplného videozáznamu zo stretnutia ( prvý polčas ako aj koniec stretnutia nenahraté odchody
hráčov z hracej plochy) z 10.kola TIPOS III. liga STRED MŠK Námestovo - TJ Baník Kalinovo 03.10.2020 v
stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP.
DS – upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam zo stretnutia v dodatočne určenom termíne
do 13.10.2020 pod ďalšími DS v zmysle DP, čl. 10, čl. 64/1a DP.
Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ (okrem rozhodnutí podľa
čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84/1 DP).

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko
1. Prerokované podnety FK:MFK Strojár Krupina U19 (FK Sitno Banská Štiavnica - MFK Strojár Krupina)oprava rozhodnutia - sťažnosť opodstatnená, Obecný športový klub - Havran Ľubochňa U19 (OŠK
Bešeňová - Obecný športový klub - Havran Ľubochňa) - sťažnosť nepreukázateľná, FK Mesta Tornaľa (FK
Mesta Tornaľa - ŠK Partizán Čierny Balog) - sťažnosť neopodstatnená, zároveň nespĺňa náležitosti kapitoly
XIX, ods. 1, písm. b) odsek 3 RS 2020/2021 (neuvedenie presného času podľa videozáznamu zverejneného
na futbalnete), uhradiť poplatok 40 € v MZF.
2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na
výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XVIII a XIX Rozpisu súťaží vo
futbale 2020/2021. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade
ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR SsFZ
je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne
uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap. XXIII. ods. 7 RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov
opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp.
stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka
udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ.
3. Ospravedlnenia R: Durmis - pracovné dni, Diabelko od 16.10., Čordáš - pracovné dni, Krahulec - 12. 15.10., Mosor - pracovné dni, Matej - 14.10. - 16.10., 19.10. - 21.10., Belán I. - 17.10., Dodok- 24.10.,
Čičmanec - 24.10., Staškovan - 17.10.
4. Oneskorenéospr..: Záleha - PN
5. Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zaslať obratom na mail:
delegacia.ssfz@gmail.com

Odvolacia komisia (predseda Roman Horák)

č.k.01-2020:Odôvodnenie k rozhodnutiu Odvolacej komisie SsFZ zo dňa 29.09.2020 vo veci podaného odvolania
hráča Mário Kurák (1148324) a futbalového klubu TJD Príbelce.
1.
Odvolacia komisia prijala rozhodnutie DK SsFZ uvedené pod U 232, zverejnené dňa 25.09.2020 v
Spravodajcovi č. 13/2020-21 na webovom sídle SsFZ, o nevyhovení odvolaniu hráča Mário Kurák (1148324) a
futbalového klubu TJD Príbelce zo dňa 23.09.2020, voči rozhodnutiu DK SsFZ uvedenému pod U 198 zo dňa
19.09.2020, ktoré bolo zverejnené v Spravodajcovi č. 13/2020-21, vo veci vyhoveniu odvolania FK Poltár a
uloženiu disciplinárnej sankcie hráčovi Mário Kurák 1148324 DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac
nepodmienečne, podľa čl. 45/1, 2b DP, od 19.09.2020.
2.
Spisový materiál k podanému odvolaniu bol predložený odvolacej komisii dňa 28.09.2020 a týmto dňom
odvolacia komisia začala odvolacie konanie vedené pod č. k. OK-01-2020.
3.
Odvolacia komisia posúdila vecnú stránku odvolania, súvisiace rozhodnutie a dokumenty pripojené
k nemu, pričom skúmala prípustnosť odvolania. Odvolacia komisia po zistení, že odvolanie podala oprávnená
osoba – hráč MarioKurák a TJD Príbelce (ďalej len „odvolateľ“), ktorého sa napadnuté rozhodnutie týka a voči
ktorému je odvolanie
, prejednala odvolanie postupom v zmysle Disciplinárneho poriadku Slovenského
futbalového zväzu (ďalej len "DP SFZ").
4.
DK SsFZ vo svojom rozhodnutí uvedenom pod U 178 uviedla „Mário Kurák 1148324 (TJD Príbelce, IV. liga
skupina JUH), na základe podnetu klubu a stanoviska KR SsFZ k situácii v I. polčase v stretnutí 7. kola IV. ligy
skupina JUH Príbelce - Poltár, konaného dňa 12.9.2020, čl. 71/5c DP, bez prijatia ďalších opatrení“.
5.
Voči rozhodnutiu DK SsFZ uvedenému pod U 178 podal odvolanie FK Poltár, ktorým sa domáhal
potrestania hráča Mária Kuráka, a to zastavením činnosti hráča. DK SsFZ rozhodnutím uvedeným pod U 198
odvolaniu FK Poltár podľa čl. 84 ods. 7 DP SFZ v plnom rozsahu vyhovela (autoremedúra) a uložila hráčovi
disciplinárnu sankciu pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac nepodmienečne.
6.
Odvolateľ podal odvolanie voči rozhodnutiu DK SsFZ uvedenému pod U 198, v ktorom ako dôvod
odvolania uvádza, okrem iného, porušenie čl. 73 DP SFZ, a to najmä nenáležité zistenie skutkového stavu,
neumožnenie účasti účastníka, resp. previnilca na disciplinárnom konaní, poukazuje na rýchlosť konania,
uvádzanie nepravdivých informácií a skutočností subjektu tzv. aktívnej legitimácie FK Poltár, na skutočnosť, že
nedošlo k vylúčeniu hráča zo strany rozhodcu, hráč nebol uvedený, že mal byť vylúčený v správe DZ a previnilec
sa ospravedlnil hráčovi.
7.
Podľa ustanovenia čl. 73 ods. 4 DP SFZ, je účastníkom konania len fyzická osoba alebo právnická osoba,
o ktorej právach alebo povinnostiach sa v disciplinárnom konaní rozhoduje. Ide o tzv. aktívnu legitimáciu
vychádzajúc aj z predchádzajúcich rozhodnutí Odvolacej komisie SFZ, kde oznamovateľ, podnecovateľ ako osoba
poškodená, či už právnická osoba alebo fyzická osoba nemá žiadne subjektívne právo, o ktorom by sa
rozhodovalo v disciplinárnom konaní, nakoľko v zmysle DP SFZ podnet na začatie konania nemá charakter
nástroja na ochranu subjektívnych práv a oznamovateľ nemá právo na to, aby bol niekto disciplinárne postihnutý
pretože disciplinárne stíhanie je len vecou DK SsFZ a priestupcu. Takéto odvolanie FK Poltár voči rozhodnutiu DK
SsFZ uvedenému pod U 178 je neprípustné, nakoľko FK Poltár nie je osobou, o ktorej právach alebo
povinnostiach sa rozhoduje.
8.
Odvolacia komisia na základe vyššie uvedených dôvodov a stanoviska uvedeného v predchádzajúcom
bode dospela k záveru, že rozhodnutie DK SsFZ uvedené pod U 198 musí byť zrušené a vec vracia DK SsFZ na
nové konanie a rozhodnutie.

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia v zmysle SP čl. 36/2:
a) 5. kolo II. ligy žiačok WU15, FK Slovan Trstená - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, dňa 02.10.2020 (piatok) o
14:30 hod. (zmena hracieho dňa a času),
b) 4. kolo II. ligy dorasteniek WU19, MŠK Púchov - MŠK Rimavská Sobota, dňa 10.10.2020 (sobota) o 10:30 hod.
(zmena hracieho dňa a času),
c) 5. kolo II. ligy dorasteniek WU19, MŠK Rimavská Sobota - Jupie FŠ M. Hamšíka Banská Bystrica, dňa
15.10.2020 (štvrtok) o 15:00 hod. (zmena hracieho dňa a času).
2. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia v zmysle RS SsFZ čl. VIII/2/b:
a) 5. kolo II. ligy žiačok WU15, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - MŠK Novohrad Lučenec, dňa
04.10.2020 (nedeľa) o 10:00 hod. na umelej HP FŠ (zmena HP).

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)
1. Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedeniu SFZ.
Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania trénerov od marca do mája 2020
v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.06.2020, je možné
aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti evidujeme od
01.06.2020). Takáto licencia bude alepredĺžená len do konca kalendárneho roka v ISSF
(licencia sa nebude tlačiť a posielať).
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.
3. Školenie trénerov UEFA B licencie v Banskej Bystrici v termíne 21.11.2020 – 12.05.2021. Prihlásiť sa na
školenie je možné do 01.11.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a
záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia
4. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Banskej Bystrici v termíne 23.11.2020 – 15.02.2021.

Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení,
podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti
SFZ/Tréneri/Školenia
5. Plán ďalšieho vzdelávania trénerov v druhom polroku 2020 – semináre pre trénerov UEFA B / UEFA GR C:
vzhľadom na aktuálne platné hygienické opatrenia vlády SR v súvislosti s epidemiologickou situáciou
organizovanie seminárov trénerov dočasne pozastavujeme

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
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).
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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

1.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1.

2.

3.

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.
Pripomíname funkcionárom FK upozornenie, zaslané od Sportnet, že vzhľadom na veľké množstvo videí
nahratých do mediamanageru bolo potrebné obmedziť maximálnu veľkosť nahrávaného videa z pôvodných
500MB na 200MB. Zároveň boli videá automaticky skonvertované a bola im znížená kvalita na FulHD. Ak
budete do tohto systému nahrávať dlhšie videá, použite na konverziu napríklad program Handbrake.
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.

