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Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo) 
VV SsFZ , na svojom zasadnutí 12.2.2016 vo Vyhniach sa okrem iných: 

- zaoberal vyhodnotením Konferencie SsFZ z 3.12.2015, 
- prípravou jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 a prijal opatrenia pre zosúladenie termínových listín 

dospelých a mládeže, 
- vyhodnotil semináre R III. + Talent a seminár DZ a zaoberal sa prípravou seminárov R IV. a V. ligy, v súvislosti 

s konaním parlamentných volieb zmenil program konania seminára dňa 5.3.2016, 
- prerokoval podnety a návrhy z aktívov s FK, ktoré sa konali v priebehu novembra 2015, 
- schválil, na návrh TMK SsFZ, zoznam vybraných turnajov mládeže pre rok 2016 a vyčlenil na podporu týchto 

turnajov čiastku 6.500 € a 1.500 € - ako rezervu z prostriedkov SsFZ, 
- hodnotil činnosť TMK v roku 2015 a zaoberal sa plánom prípravy regionálnych výberov SsFZ v I. polroku 2016 

ako aj programom školenia a doškolenia trénerov v roku 2016, 
- potvrdil zloženie odborných SsFZ komisií pre jarnú časť súťaží – bez zmien, 
- zaoberal sa hodnotením priebehu 21. ročníka ankety 11-tka SsFZ za rok 2015 a XII. Plesu SsFZ, zároveň 

stanovil termín konania nasledujúceho ročníka obidvoch podujatí na štvrtok 5.1.2017, 
- prerokoval obsahovú a organizačnú prípravu Konferencie SsFZ k problematike mládeže a Zákona o športe 

a schválil jej konanie na 13.4.2016 (podrobnejšie v časti Správy zo sekretariátu), 
- schválil rozdelenie výšky príspevku na činnosť jednotlivých ObFZ v pôsobnosti SsFZ na rok 2016 

a konštatoval, že ku dňu zasadnutia predložili všetky ObFZ vyúčtovanie príspevku za rok 2015, 
- prerokoval a schválil materiál „Pravidlá pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu 

mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ“ – tento dokument bude predstavený na konferencii o mládeži 
13.4.2016, 

- na základe nových skutočností a stanoviska ObFZ L. Mikuláš prehodnotil svoje rozhodnutie z 3.12.2015 
a v prípade FK Družstevník L. Štiavnica a FK 34 Brusno-Ondrej zmenil výšku poplatku za neplnenie 
podmienky podľa RS SsFZ 2015/2016, V/4 v obidvoch prípadoch na 200 €. 

VV SsFZ, na svojom zasadnutí 3.12.2015 schválil materiál „Oprávnenia a povinnosti organizátora podujatia 
a delegovaných osôb, vyplývajúce z vybraných ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu, predpisu SFZ 
a rozpisu súťaže, rozpracované na podmienky Stredoslovenského futbalového zväzu“. Tento materiál je určený pre 
organizátorov stretnutí a delegované osoby. Je umiestnený sa stránke SsFZ v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ – RS 
2015/2016.  

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 
Upozorňujeme FK TIPOS III. ligy na zmenu termínovej listiny v jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016, 
zmenenej z dôvodu nesúladu dvojtýždňového cyklu vyžrebovaných stretnutí v náväznosti na stretnutia mládeže. 
Táto zmena je už aktualizovaná na stránke SsFZ, v ISSF ako aj na Futbalnete. 
1. Pre jarnú časť súťažného ročníka 2015/2016 schvaľujeme odohratie MFS: 

 TIPOS III. liga – Bytča NE/10,30 hod. 

 TIPOS III. liga – L. Hrádok SO/UHČ 

 IV. liga S – Staškov NE/UHČ 

2. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS: 
 26.03.2016 /sobota/ o 17,00 hod. 14.kolo V. liga C Šalková – Š. Bane 

 03.04.2016 /nedeľa/ o 15,00 hod. 15.kolo V. liga C Lieskovec – Brusno /UT Dukla BB/ 

 09.04.2016 /sobota/ o 17,00 hod. 16.kolo V. liga C Šalková – Repište  
3. S odvolaním sa na RS SsFZ 2015/2016 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstiev v jeden hrací deň 

nariaďujeme odohrať stretnutia pre MŠK Fomat Martin B: 

 21.kolo 14.5.2016 o 16,30 hod. /Fomat – Bobrov/, 23.kolo 28.5.2016 o 17,00 hod. /Fomat – Bešeňová/, 
26.kolo 18.6.2016 o 17,30 hod./Kláštor p. Znievom – Fomat/ 

4. Žiadame FK dospelých o požiadavky zmien v zmysle bodu 1,2,3, tieto zaslať formou podania cez ISSF alebo 
e-mailom v termíne do 1.3.2016 na ŠTK SsFZ. 

5. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP, povoľujeme FK v termíne 
do 30.4.2016 odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 
2015/2016.  

6. V dňoch od 20.2.2016 do 28.2.2016 vykonaná ŠTK plánovanú obhliadku futbalových ihrísk v náväznosti na 
Licenčný systém u klubov TIPOS III. liga podľa rozpisu, ktorý FK obdržali e-mailovou poštou. 

7. Jarná časť súťažného ročníka 2015/2016 začína 20.marca 2016 /TIPOS III. liga s úpravou termínovej listiny 
podľa bodu 8./, 27.marca 2016 /IV. a V. liga/ nezmenene 14.kolom. 

8. JAR 2015/2016 TIPOS III. liga: 
 29. kolo 20.03.2016 15,00 
 16. kolo 27.03.2016 15,00 
 17. kolo 03.04.2016 15,30 
 18. kolo 10.04.2016 15,30 
 19. kolo 17.04.2016 16,00 
 20. kolo 24.04.2016 16,00 
 21. kolo 01.05.2016 16,30 



 22. kolo 08.05.2016 16,30 
 23. kolo 15.05.2016 16,30 
 24. kolo 22.05.2016 17,00 
 25. kolo 29.05.2016 17,00 
 26. kolo 05.06.2016 17,00 
 27. kolo 12.06.2016 17,00 
 28. kolo 19.06.2016 17,30 
 30. kolo 01.06.2016 17,30 

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar) 
1. KM oznamuje: 

a) Oznamujeme FK dorastu II. ligy U19,17 a žiakov I. ligy U15, 14, že od jarnej časti   
prebiehajúceho ročníka 2015/2016 bude v stretnutiach povinný usporiadajúci FK    
natáčať videozáznamy. Pre uvedenú povinnosť platí RS 2015/2016, článok XVI,  
v prípadoch, keď nie je na stretnutie delegovaný DZ, preberá jeho úlohy R stretnutia.   

b) Žiadosti o trvalé výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS, ktoré nie sú uvedené, ako trvalé výnimky 
v Rozpise súťaží 2015/2016 môžu FK na stretnutia mládeže podávať prostredníctvom podaní v ISSF 
maximálne do 10.3.2016. 
Trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť súťažného ročníka 2015/2016 a nie je potrebné o ne 
žiadať. 

c) Jarná časť súťažného ročníka 2015/2016 začína nasledovne:  
žiaci SFZ 12.3.2016 resp. 13.3.2016, 
dorast 19.3.2016 resp. 20.3.2016 (2.liga U19,17 a 4.liga U19 sk. C svojim 29.kolom),   
26.3.2016 , resp. 27.3.2016 ( ostatné dorastenecké súťaže), 
žiaci 26.3.2016 resp. 27.3.2016. 

2. KM schvaľuje výnimky na jarnú časť súť.roč.2015/2016: 
 Dorast 
a) IV.liga dor.sk.A – TJ Fatran Varín – SO UHC dosp. 

3. KM schvaľuje zmeny termínov, miest a časov: 
     Dorast 

a) III.liga dor.sk.Juh – 18.kolo (Detva – Revúca) z 24.4. na 23.4.2016 o 13,30  
b) III.liga dor.sk.Juh – 20.kolo (Detva – Krupina) 8.5.2016 o 10,00 – zmena ÚHČ 
c) IV.liga dor.sk.D – 15.kolo (Detva – Dudince) z 3.4. na 2.4.2016 o 12,00  
d) IV.liga dor.sk.D – 16.kolo (Bušince – Tomášovce) z 9.4. na 10.4.2016 o 15,30   
e) IV.liga dor.sk.D – 18.kolo (Detva – Nenince) 24.4.2016 o 10,00 – zmena ÚHČ 
f) IV.liga dor.sk.D – 20.kolo (Detva . Hrnčiarske Zalužany) z 8.5. na 7.5.2016 o 14,00 
g) IV.liga dor.sk.D – 22.kolo (Detva – Halič) z 22.5. na 21.5.2016 o 10,00 
Žiaci 
h) I.liga U15, U14 – 16.kolo (Dukla BB – Ružomberok) 19.3.2016 o 10,00 a 12,00 – UT Štiavničky 
i) I.liga U15, U14 – 17.kolo (Dukla BB – Jupie) 24.3.2016 o 10,00 a 12,00 – UT Štiavničky 
j) II.liga U15, U13 sk.Juh – 14.kolo (Detva – Krupina) 26.3.2016 o 9,30 a 11,30 – zmena ÚHČ  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík) 
1. Zimný seminár rozhodcov IV. a V. ligy SEVER (termín 4. – 5. marca 2016) a rozhodcov IV. a V. ligy JUH 

(termín 5. – 6. marca 2016) sa uskutoční v hoteli Alexandra v Liptovskom Jáne.  

POZOR ZMENA V PROGRAME!!! Z dôvodu konania parlamentných volieb začína prezentácia rozhodcov 

IV. a V. ligy JUH dňa 5. marca 2016 o 12:00 hod., pričom program seminára je stanovený od 13:00 hod.. 

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie 

zúčastniť. 

2. Poplatky pre účastníkov seminára IV. a V. ligy (20€) určené na uhradenie nákladov spojených s organizáciou 

semináru bolo nevyhnutné uhradiť na účet SsFZ: 0050192944/0900 do 31.01.2016, pričom do kolonky „variabilný 

symbol“ ste mali uviesť číslo, ktoré Vám bolo zaslané na osobný e-mail. KR dôrazne žiada tých, ktorí do 

dnešného dňa neuhradili poplatok, aby platbu ihneď uskutočnili! V prípade ak ste na svoj osobný e-mail 

nedostali informácie o variabilnom symbole, okamžite o tom informujte mailom na andrejhrmo@gmail.com. 

3. Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený dokument „SsFZ 

Študijný materiál + ODPOVEDE 2016“, ktorý je potrebné si naštudovať pre účely zimných seminárov R a DZ. 

V uvedenej sekcii je zverejnený aj program zimného seminára rozhodcov IV.-V. ligy SEVER a JUH. 

4. Licenčný seminár DZ na licenciu A, pre pôsobnosť v súťažiach SsFZ Banská Bystrica a ObFZ sa uskutoční v 

mesiaci máj 2016. Termín a miesto budú včas spresnené.  
5. Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2016: 

a) Jarné fyzické previerky rozhodcov 3. ligy a programu TALENT sa uskutočnia 8. apríla 2016 v B. Bystrici. 
b) Letný seminár všetkých rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + 
lekárske potvrdenie)  – 17. júl 2016 v B. Bystrici. 



6. Ospravedlnenie R: Machyniak 11.3.-13.3., Krahulec 5.3.-6.3. a 3.4., Pleva 12.3. a 19.3. do 12:00, Petrinec PN od 

15.2. do odvolania, Šupej PD celá JČ, 11.3-13.3.; 2.4-3.4. do 12:00; 16.4.; 21.5.-22.5. do 12:00., 

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila) 
1. Chceme touto cestou upozorniť FK v pôsobnosti Matriky SsFZ, aby sa na Matriku SFZ obracali výhradne vo 

veciach týkajúcich sa vyžiadania hráča zo a do zahraničia, prípadne agendy profesionálnych futbalistov a ich 
transferov. V prípade registrácie a transferov ostaných hráčov kontaktujte výhradne sekretariát SsFZ a  členov 
Matričnej komisie SsFZ. Zároveň upozorňujeme, že od 1.9.2015 boli na SFZ (Matrika) zrušené pevné čísla 
liniek (klapky 35 a 36) a komunikácia sa zabezpečuje prostredníctvom e-mailových adries (viď rozpis SFZ), 
prípadne mobilných telefónov pracovníkov matriky. 

2. Oznamuje všetkým futbalovým klubom, ObFZ a RFZ, že Registračný a prestupový poriadok SFZ (ďalej len 
RaPP), ktorý nadobudol účinnosť 15.6.2015, je dostupný na webstránke SFZ. Zároveň je dostupný aj 
"Sprievodca novým registračným a prestupovým poriadkom". Pri tejto príležitosti upozorňujeme, že najbližšie 
„zimné“ registračné obdobie pre amatérov (ale aj pre hráčov z s do zahraničia) je od 1.1.2016 do 15.3.2016. 

3.  V súvislosti s odstupným za amatéra (čl. 37 RaPP), na spresnenie uvádzame: 
             od 1.9.2015: 

- ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry! 
- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF! 
- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! 

  
             Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného 
             Klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. 
             VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 RaPP nasledovne: 

"Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia 
transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. 
Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“ 

4. V tomto – zimnom registračnom období je možné požiadať o hosťovanie len do 30.6.2016 a predčasne 
ukončiť takéhoto hosťovania nie je možné. 

5. Na základe konzultácie s Matrikou SFZ je možné v jednom registračnom období, výhradne v prípade 
ukončenia hosťovania (predčasného) uskutočniť v tom istom registračnom období iný transfer 
(vysvetlenie k zneniu čl. 19/7 RaPP). Príklad: hráč mal v letnom registračnom období schválené hosťovanie 
do 30.6.2016. Toto môže byť v tomto  zimnom registračnom období predčasne zrušené a v tom istom 
registračnom období (zimnom) môže hráč požiadať o prestup, alebo hosťovanie do iného klubu, pri dodržaní 
ustanovenia čl. 18/6 (Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac 
v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva 
kluby). 

Vzhľadom k tomu, že sa objavujú informácie, že prístup ku kontu hráča majú aj iné osoby ako hráč, resp. jeho 
zákonný zástupca upozorňujeme sekretárov ObFZ v našej pôsobnosti, aby dodržiavali taký postup, aby sa 
nepovolané osoby k týmto údajom nedostávali.  V prípade, že hráč, prípadne jeho zákonný zástupca má pocit, že 
prístup k ich kontu by mohla mať (z rôznych dôvodov) aj iná osoba, môžu si zmeniť prístupové heslo. 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč) 
1. TMK SsFZ v spolupráci s TMK LFZ organizuje doškoľovací seminár trénerov SsFZ UEFA B a UEFA Grassroots C 

licencie dňa 20. februára 2016 (sobota) od 08.30 hod. v areáli futbalového ihriska OŠK Lisková (slúži na 
predĺženie platnosti licencie trénera). Účastnícky poplatok 10.-€ uhradia prihlásení účastníci priamo pri prezentácii 
v hotovosti. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle 
správy) do 19. februára 2016 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo igi.bella@gmail.com alebo 
poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.  

 

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka) 
1. Výkonný výbor SsFZ dňa 12. 2. 2016 schválil organizačno-technické zabezpečenie Konferencie SsFZ, ktoré sa 

uskutoční v stredu 13. 4. 2016 v kongresovej sále Okresného úradu, nám. Ľ. Štúra 1, B. Bystrica. Od 11.00 hod. 
sa riadni delegáti okrem iného budú venovať problematike mládežníckeho futbalu v našom regióne a o 15,00 hod. 
na rozšírenom zasadnutí Zákonu o športe. K nemu vystúpia autori zákona z Učenej právnickej spoločnosti na 
čele s členom VV SFZ Petrom Sepešim. Táto skupina ľudí nám vysoko fundovaným a prijateľným spôsobom 
dokáže priblížiť Zákon o športe najmä z dvoch hľadísk – ako kódexu, ktorý je potrebné dodržiavať (porušovanie 
zákona je trestné) a na druhej strane ako ho využívať v prospech rozvoja futbalu. Zodpovedia tiež otázky, ktoré 
vzídu predpokladáme z bohatej diskusie účastníkov. Preto sme sa rozhodli na 15,00 hod. v spomínaný deň okrem 
delegátov Konferencie SsFZ pozvať širšiu futbalovú verejnosť. Žiadame zástupcov ObFZ a FK, aby sa na 
predmetné rokovanie záväzne prihlásili do 31. 3. 2016 na mailovej adrese SsFZ maria.janosova@futbalnet.sk, kde 
uvedú meno a priezvisko spolu s tel. kontaktom i organizáciou, ktorú zastupujú. V prípade záujmu a kapacitných 
možností sa takým istým spôsobom môžu prihlásiť aj členovia iných športových organizácií. 

2. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 11.3.2016. 

http://www.futbalnet.sk/
http://www.futbalnet.sk/
mailto:maria.janosova@futbalnet.sk


3. Upozorňujeme futbalové kluby, že sekretariát, na základe rozhodnutia VV SsFZ, nespracoval pre súťažný ročník 
2015/2016 Adresár futbalových klubov v tradičnej podobe. Dôvodom je existujúca a všeobecne prístupná 
databáza klubov v ISSF www.futbalnet.sk. Touto cestou však chceme požiadať FK, 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. 

4. Upozorňujeme FK ŠK Belá, že  MZF za mesiac január 2016 nebola uhradená v termíne. 
 

Upozorňuje funkcionárov FK, že od 1.2.2016 je nevyhnutné pri všetkých úhradách (aj MZF!!!!) uvádzať 
číslo účtu v tvare  IBAN. 
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