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UPOZORNENIE PRE ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV – PODNIKAJÚCI CH V ZMYSLE ZÁKONA O ŠPORTE 
v súvislosti s novelou zákona o športe účinnou od 1. januára 2017 sekcia štátnej starostlivosti o šport upozorňuje 
športové organizácie na povinnosť športových odborníkov - PODNIKATEĽOV dodržať nasledovné ustanovenia 
zákona o športe: 
 
1. § 106b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
konkrétne: „Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) 
najneskôr do 28. februára 2017.“ 
Postup a spôsob oznámenia sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ 
SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE. Oznámenie sa podáva na 
formulári, ktorý sa posiela elektronicky na adresu ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačený a podpísaný 
posiela SPOLU S POTVRDENÍM O ZÁPISE na adresu ministerstva. 
POZOR: Športový odborník, ktorý NEvykonával  v roku 2016 svoju činnosť ako podnikanie (ako SZČO), ministerstvu 
túto skutočnosť NEoznamuje. 
 
2. § 6 ods 4 až 9, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Ide o úkony súvisiace s výkonom činnosti športového odborníka AKO PODNIKANIE (vznik oprávnenia na 
podnikanie, pozastavenie, ukončenie). 
Informácie o týchto úkonoch sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ 
SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE. 
Úkony sa vykonávajú 
a) PROSTREDNÍCTVOM OKRESNÉHO ÚRADU (JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTO, po starom „ŽIVNOSTENSKÝ 
ÚRAD“), alebo 
b) zaslaním priamo na ministerstvo na formulároch, ktoré sa posielajú elektronicky na adresu 
ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačené a podpísané posielajú na adresu ministerstva. 
 
V prípade že potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte prosím ministerstvo, vybavuje p. Branislav Strečanský, štátny 
radca, odbor športu, 02 / 5937 4772. 
 
Naďalej trvá možnosť pre  FK , ktoré sa chcú v roku 2017 zapojiť do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu 
v podmienkach SsFZ a mať šancu získať tak prostriedky na skvalitnenie práce s mladými futbalistami, že je tak možné 
urobiť: 

- Do koncafebruára podaním žiadosti o zaradenie do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu 
v podmienkach SsFZ – vybrané FK. Tlačivo žiadosti, ako aj pravidlá pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných 
prostriedkov nájdete na stránke SsFZ v časti DOKUMENTY. 

Upozorňujeme zároveň FK, že v prípade podania  žiadosti je potrebné vyjadrenie príslušného ObFZ (viď tlačivo). 

Na základe rozhodnutia výkonného výboru, SFZ vypísal výzvu napredkladanie žiadostí  o finančný príspevok v rámci 
projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej 
žiadosti o finančný príspevok na rok 2017, je zverejnená na webstránke SFZ, v časti projekty / futbalová 
infraštruktúra . 

Uvedené informácie k projektu nájdete aj na ssfz.futbalnet.sk  v článku pod názvom Do pozornosti klubom. 
K uvedenému textu ešte dopĺňame dôležitú informáciu. Žiadosť podáva vždy vlastník zariadenia/objektu.Žiadosť môže 
podať aj klub, ktorý je v priestoroch v prenájme. K žiadosti však musí priložiť zmluvu o prenájme, alebo výpožičke, na 
dobu minimálne 3 rokov. 
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
1. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS: 

• III. liga – Liptovská Štiavnica  – NE/UHČ – jarná časť 2016/2017 
• III. liga – Námestovo – NE/UHČ – jarná časť 2016/2017 
• III. liga – Liptovský Hrádok  – NE/10,30 – jarná časť  2016/2017 
• 25.03.2017 /sobota/ o 15,00 hod. 14. kolo IV. liga J Olováry – Medzibrod  
• 25.03.2017 /sobota/ o 15,00 hod. 14. kolo V. liga C Č. Balog – Sásová /UT Skalica Podbrezová/ 
• 01.04.2017 /sobota/ o 17,00 hod. 15. kolo IV. liga J Šalková – Hri ňová   
• 15.04.2017 /sobota/ o 17,00 hod. 17. kolo IV. liga J Šalková – Olováry  
• 12.05.2017 /piatok/ o 16,30 hod. 23. kolo III. liga Podbrezová B – Žarnovica /ihrisko Žarnovica/ 
• 20.05.2017 /sobota/ o 15,00 hod. 22. kolo V. liga A Strečno – Terchová  

2. ŠTK neschvaľuje zmenu termínu MFS: 
• 16.06.2017/piatok/ o 17,00 hod. 28.kolo Žarnovica – Lu čenec  /v zmysle RS SsFZ 2016/2017 kap. VI/6c/.  



3. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP v prvých kolách jarnej časti 
2016/2017, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2017 odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP 
pri splnení podmienok v zmysle RS 2016/2017.  

4. V dostatočnom predstihu pripomíname funkcionárom FK v zmysle bodu 4 – neodohratie MFZ, plnenie RS SsFZ 
2016/2017 kap. VI/8. 

5. Jarná časť súťažného ročníka 2016/2017 začína: 
• 19. marca 2017 /29.kolo III. liga/ 
• 26. marca 2017 /14.kolo IV. a V. liga/ 

6. Upozorňujeme funkcionárov najmä účastníkov III. ligy, že na stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK - Materiály sme 
umiestnili dokument SFZ Požiadavky na infraštruktúru štadiónov II. liga – súťažný ročník 2017/2018. Bolo by 
potrebné, aby sa s uvedeným dokumentom oboznámili najmä FK, ktoré majú nasledujúcom súťažnom ročníku, 
prípadne v blízkej budúcnosti , záujem štartovať v uvedenej súťaži a prijali také opatrenia, aby v prípade, že do 
uvedenej súťaže postúpia mohli splniť aj uvedené podmienky pre zaradenie ich družstva. Pri tejto príležitosti 
upozorňujeme FK, že SsFZ upraví podmienky svojho licenčného systému pre III. ligu tak, aby po jeho splnení 
nemali postupujúce družstvá vážnejšie problémy so splnením podmienok stanovených SFZ pre II. ligu. 

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

a) Všetky výnimky z RS SsFZ 2016/2017, ako aj doteraz schválené výnimky sú upravené v ISSF. Žiadame kluby, 
aby si vo vlastnom záujme termíny skontrolovali a prípadné chyby nahlásili prostredníctvom podateľne ISSF, 
resp. mladezssfz@gmail.com 

b) Z dôvodu nedostatku R žiadame FK dorastu hrajúce MFS v ÚHČ NE predz.dosp ale tieto nie sú skuto čné 
predzápasy dosp.  konkrétne (Zákamenné, Revúca, Detva, Skalité, K.N.Mesto B, Lie sek, Žarnovica, 
Nenince ), aby si nahlásili výnimku pre jarnú časť, v opačnom prípade bude nariadený termín komisiou 

c) Z dôvodu nedostatku R žiadame FK žiakov hrajúce MFS v ÚHČ NE predz. dosp ale tieto nie sú skuto čné 
predzápasy dosp. , konkrétne (Varín, O. Podzámok, Vrútky B ), aby si nahlásili výnimku pre jarnú časť, 
v opačnom prípade bude nariadený termín komisiou 

d) Jarná časť súťažného ročníka 2016/2017 začína nasledovne:  
• dorast - 25.3. resp. 26.3.2017,  
• žiaci – 1.4. resp. 2.4.2017,  
• žiaci (III. liga U15, U13 sk.C) – 22.4. resp. 23.4.2016.  

e) V zmysle RS SsFZ 2016/2017, kap. VIII/2b,  je možné do 30.4.2016 odohra ť MFS aj na HP s umelou 
trávou.  Domáci klub je povinný informovať o zmene HP súpera a delegované osoby. Nie je nutné  o to žiadať 
telefonicky predsedu KM, ani podaním v ISSF  KM SsFZ. 
Prosíme FK, aby svojim rozhodnutím o odohratí stret nutia na UT vždy prednostne podporovali svoje 
mládežnícke družstvá . 

2. KM prijala nasledovné žiadosti o trvalé výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS: 
Dorast 

a) II. liga U19, U17 – MŠK Námestovo  – 10,00 (U17) a 12,00 (U19)  
b) III. liga dor.sk.Juh – MFK Nová Ba ňa – SO 10,30 
c) III. liga dor.sk.Juh – FK Sokol Braväcovo  – SO ÚHČ 
d) IV. liga dor.sk.B – ŠKM L. Hrádok  – SO 14,00 
e) IV. liga dor.sk.C – TJ ŠK Kremni čka – SO 13,00 

3. KM schva ľuje  zmeny termínov, miest a časov: 
Dorast 

a) III. liga dor.sk.Juh – 15.kolo (Bacúch  – Krupina)  1.4.2017 o 11,30  - zmena ÚHČ 
b) III. liga dor.sk.Juh – 14.kolo (Hnúšťa – Bacúch ) z 26.3. na 25.3.2017 o 12,30  

Žiaci 
c) II. liga U15, U13 sk.Juh – 26.kolo (Žarnovica  – Fiľakovo) zo 17.6. na 14.6.2017 (streda) o 13,00 a 15,00 

4. KM neschva ľuje  zmeny termínov, miest a časov: 
Dorast 

a) IV. liga dor.sk.C – 26.kolo (Žarnovica  – Šalková) z 18.6. na 15.6.2017 (štvrtok) o 16,00 – plochá dráha, 
chýba súhlas FK Šalková  

Striedavý štart hrá ča  
SFZ upravil niektoré funkcionality v ISSF, medzi iným aj žiada ť o striedavý štart hráča (v zmysle čl. 31) a z tejto 
úpravy vyplýva nasledovné:  

- Všetky dohody o striedavom štarte schválené pred začiatkom jesennej časti súťažného ročníka, ktoré boli 
zaevidované v ISSF ostávajú v platnosti,  

- Všetky nové žiadosti je nevyhnutné (pri dodržaní čl. 31 SP) podať v elektronickej forme  prostredníctvom 
ISSF, najneskôr však 7 dní pred zahájením súťaže v ktorej by mal hráčštartovať,  

- Žiadosť podáva ISSF manažér FK v ktorom by mal hrá  č štartovať, následne túto žiadosť potvrdí hrá č (zákonný  
zástupca) a nakoniec takúto žiadosť notifikuje materský klub hráča. Takto podanú žiadosť následne posúdi, 
v spolupráci s matrikárom, tajomník KM,  

- Funkcionalita v ISSF /elektronická podateľňa/žiadosť o transfer hráča/typ žiadosti: striedavý štart, R Č hráča,  



dátum začiatku, dátum ukončenia (posledný deň sú ťažného ročníka, výber družstva a súťaže v ktorej by 
mal hrá č štartovať,  

- Obmedzenia: v prípade ukončenia striedavého štartu v prebiehajúcom ročníku nemôže hrá č zaevidovať iný  
striedavý štart, prípadne transfer a tiež, ak má hr á č v prebiehajúcom ročníku zaevidovaný transfer (prestup 
s obmedzením), nemôže mu byť schválená v tom istom sú ťažnom ročníku dohoda o striedavom štarte, 

- Jednotný poplatok za schválenie dohody o striedavom štarte je 5 €,  
V prípade nejasností pri výklade uvedeného ustanovenia kontaktujte L. Matejku 0915 827 656, matejka@ssfz.sk 

 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)  
D-542 DK upozor ňuje rozhodcov, delegátov zväzu a futbalových funkci onárov na novelizáciu ods. 13 a 15 kap. 
XX. a doplnenie novej prílohy „Pokyny pre rozhodcov  a delegátov zväzu popisy priestupkov vylú čených 
hráčov v zápisoch o stretnutí“ do RS 2016/2017. Zmeny s ú uvedené na internetovej stránke SsFZ v časti 
„Rozpis sú ťaží-Zmeny v RS SsFZ 2016/20127 – jar 2017“.  

D-543 Oprava účinnosti rozhodnutia DK uvedeného pod D-535 Marek Klátik 1219555 Dolná Strehová na 1SP do 
30.6.17. 

D-544 Žiados ť o podmiene čné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:  

          D-448 Rastislav Ďurica 1318555 Zvolen na 1 SP do 30.6.17, uhradiť 5 € v MZF.  
          D-449 Andrej Strelec 1318561 Zvolen na 1 SP do 30.6.17, uhradiť 5 € v MZF.  
 
Komisia rozhodcov (predseda Ján Tom čík) 
1. Zimný seminár všetkých rozhodcov 4., 5.L sa usku toční vo Wellness hoteli Alexandra v Liptovskom Jáne 

v termíne 10.3. – 12.3.2017 (10.-11.3.2017 – 4., 5. L SEVER, 11.-12.3.2017 – 4.,5.L JUH). 
2. Termíny ďalších akcií organizovaných KR SsFZ v roku 2017: 

1. Fyzické previerky  R III.L + PT + dobrovoľne prihlásených R sa uskutočnia 7. apríla 2017  na futbalovom 
štadióne Štiavničky v B. Bystrici (šatne budú k dispozícii v tribúne štadióna), 

2. Seminár licencie A  pre rozhodcov nahlásených z ObFZ a náhradné FP R SsFZ sa uskutočnia 8. mája 2017  
v B. Bystrici, 

3. Letný seminár  všetkých R a DZ sa spolu s fyzickými previerkami všetkých R uskutoční 5. júla 2017  (streda – 
štátny sviatok) v B. Bystrici. 

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií 
zúčastniť. 

3. Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený dokument „Ústne otázky 
SsFZ“  určený pre účely ústnych skúšok počas zimných seminárov R a „Program ZS IV.-V. liga SEVER-JUH 
SsFZ 10.-12. marec 2017“ .  

4. Poplatok pre účastníkov seminára R IV. a V. ligy vo výške 20 € určený na uhradenie nákladov spojených 
s organizáciou semináru je nevyhnutné uhradiť na účet SsFZ: 0050192944/0900, IBAN 
SK9709000000000050192944 do 03.03.2017, VS: 6020, s práva pre prijímate ľa: MENO PRIEZVISKO.  

5. Ďalšie informácie pre R III.L + PT: 
1. Na zimný seminár sa dostavte načas a to z dôvodu naplneného programu, 
2. V piatok sú naplánované aj ústne pohovory a z tohto dôvodu Vás žiadame o korektnú prípravu,  
3. Materiálmi na štúdium sú PF (nové), RS, videá z UEFA, 
4. Je nevyhnutné, aby ste na seminára priniesli spoločenské oblečenie, ktoré použijete v sobotu na spoločnú   
    časť spolu so zástupcami SsFZ . zúčastnili v spoločenskom oblečení. Na seminár môžete prísť    
    v športovom oblečení a je potrebné, aby ste mali iné športové oblečenie aj na tréningové aktivity 
5. Taktiež je potrebné mať so sebou športové oblečenie a obuv pre plánované tréningové aktivity. 

6. Ďalšie informácie pre R IV. a V.L: 
1. Je v prvom rade potrebné uhradiť poplatok za seminár 20 € na VS 6020 a hlavne  uviesť svoje meno a 

priezvisko 
2. Je potrebné, aby ste sa pripravili na otázky zo zmien PF a video test, nakoľko Vám 3. marca príde na Váš 

email link, ktorý musíte otvoriť a vyplníte v priebehu jednej hodiny písomný test s 30 otázkami a v priebehu 
ďalšej hodiny videotest (v termíne 3. – 5. marca 2017). Pracujte samostatne a hlavne na svojom emaily, aby 
ste v priebehu hodiny daný test vyplnili. Každý R bude mať rozdielne otázky. 6. marca sa už ku testu 
nedostanete.  Ak budete test vypĺňať viac ako hodinu, otázky po čase sa Vám budú považovať za 
chybné. 6. marca vám príde na váš email odpoveďový hárok, ktorý si môžete odkontrolovať a na seminári sa 
budeme chybnými odpoveďami  zaoberať a bude k tomu pripravená prednáška. Je to skúšobný projekt 
a z tohto dôvodu pracujte samostatne, aby sme skutočne vedeli v čom máte nedostatky, 

3. Ak náhodou test 3. marca (piatok) do 15:00 hod. nedostanete, okamžite sa spojte s p. Hrmom, 
4. Na zimný seminár sa dostavte načas a to z dôvodu naplneného programu, 
5. Naplánované sú aj ústne pohovory a z tohto dôvodu Vás žiadame o korektnú prípravu, 
6. Materiál na štúdium sú Zmeny PF (nové), RS, videá z UEFA, popis priestupkov, 
7. Je potrebné mať so sebou športové oblečenie a obuv pre plánované tréningové aktivity, 



8. R, ktorí sa zúčastnia seminára PT, už testy vypĺňať nemusia. Nezúčastnia sa ani opakovane seminára IV. 
a V.L. 

7. Žiadame všetkých R a DZ aby si dôsledne kontrolo vali mailové schránky, nako ľko Vám budeme priebežne 
zasiela ť podklady k ZS a dokumenty ur čené k vzdelávaniu. 

8. KR SsFZ upozor ňuje R a DZ  na dôsledné rešpektovanie nariadenia, uvedeného v novelizovanom odst. 14 kap. 
XX. RS 2016/2017 v znení: 
V prípade, ke ď R, resp. DZ po uzatvorení zápisu zistí, že v zápis e je nesprávne uvedený, resp. neuvedený 
napomenutý hrá č, resp. nesprávne uvedený popis priestupku vylú čeného hrá ča, podaním v ISSF na KR 
a DK (pri ŽK a ČK) a podaním v ISSF na ŠTK, resp. KM (pri ŽK) na tú to skuto čnos ť upozorní príslušné 
komisie .  

9. Zmena e-mailu: Marek Marko – marekmarko2902@gmail.com, Michal Truban – mtruban8@gmail.com 
10. Ospravedlnenie R : Jelok 18.3., Danko PN od 16.2., Jodas 18.3., 1.4., 8.4., 13.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 

3.6., 10.6., 17.6., Horák liečenie do 23.3., Krahulec 18.3., 29.4.-1.5., Števček 26.3., 9.4., 23.4., 8.5., 21.5.,4.6., 
18.6., Remeň 14.4.-17.4., Mihálka 23.3.-1.4., 15.4., Fábry PD a SO celá JČ, Hraško 19.3., Guži ZS 11.3.-12.3., 
Havran 25.3.-26.3., Čičmanec 1.4., Markovič SO do 14:30 celá JČ, Kúchen 25.3.-26.3., 1.4.-2.4., 8.4.-9.4. 

11. Ospravedlnenie DZ : Kanka 16.3.-20.3., Kubinec PD celá JČ, Kučera 3.4.-9.4., 
12. Obsadenie  SFZ U17/16: 
 8.3.2017 o 13:00-15:00 I. LMD-U17,16.,14K.,FK Dukla B.B – MŠK Žilina R Ľupták, AR1 Slančík, AR2 Melich, UT 
 
Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Ková č) 
1. TMK SsFZ pozýva všetkých 27 prihlásených trénerov na školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre 

začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + 
záverečná skúška), ktoré sa bude konať v spolupráci s TMK ObFZ Rimavská Sobota v dňoch 4. - 5.marca 2017  
(sobota, nedeľa), 18. - 19.marca 2017  (sobota, nedeľa) – začiatok vyučovania vždy o 08.30 hod.; záverečné 
skúšky 12.apríla 2017  (streda) v priestoroch športového centra v Jesenskom.  

2. TMK SsFZ pozýva všetkých 24 trénerov, poslucháčov školenia UEFA B licencie  , na záverečné skúšky , ktoré sa 
uskutočnia v priestoroch SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica  dňa 7. marca 2017  (utorok) o 11.00 hod.  

 
Komisia ženského futbalu (predseda  Ladislav Németh ) 
1/  Halové majstrovstvá Slovenska žiačok 
Blahoželáme opätovne družstvu žiačok  MFK Ružomberok-Ľubochňa za vzornú reprezentáciu na Halových 
majstrovstvách Slovenska žiačok a k zisku titulu majsteriek Slovenska v tejto kategórii.   
2/  Zaslanie návrhov 
Žiadame zástupcov klubov ženských futbalových súťaží SsFZ  ( žiačky, juniorky ), aby poslali v termíne do 23. 2. 2017 
návrhy na usporiadanie termínov jarnej časti oboch skupín žiačok.  Zároveň žiadame zaslať dohody na odohranie 
dohrávok Regionálnej ligy junioriek, ktoré boli odložené na jar do 23. 2. 2017.  V prípade, že dohody s termínami  
nebudú predložené, budú tieto nariadené.    
3/ Oznamujeme klubom ženského futbalu,  že  7. marca 2017  sa bude konať  dvojitý turnaj žiačok a prípraviek 
v Športovej hale v Korni. Turnaj sa bude hrať na troch ihriskách súčasne a bude trvať od 14,00 do 19,00 h.  Kapacita 
oboch turnajov je sedem a desať družstiev a je už naplnená.  Informácie na tel. čísle 0905 342399.   
4/ Žiadame kluby, aby nahlásili prípadné konanie turnajov, ktoré majú v pláne usporiadať v tomto roku v záujme ich 
propagácie a pomoc pri zabezpečovaní účasti.  Zároveň je treba  nahlásiť  prípadný záujem o usporiadanie 
dievčenského festivalu v tomto roku. Informácie k tomu budú poslané na požiadanie.  
5/ Žiadame zástupcov klubov, aby poslali doporučenia hráčok 2003 zo svojich klubov, ale aj o ktorých účinkovaní 
v kluboch žiakov vedia, aby tieto mohli byť pozvané na regionálny výber.  Ten sa bude konať v Martine dňa 7. apríla 
2017.   Vybraté hráčky budú potom reprezentovať Stredoslovenský región na celoslovenskom turnaji výberov regiónov 
v Dunajskej Lužnej v dňoch 18. – 19. 4. 2017.    
 
Matri čná komisia (predseda Stanislav Špila)  
 1.Upozorňujeme funkcionárov FK, že naďalej platí v matričnej pôsobnosti SsFZ výnimka, schválená VV SsFZ – viď 
RS SsFZ 2016/2017, kapitola XXIII. Poplatky, bod12 – registrácia do dovŕšenia 10. roku veku je oslobodená 
od poplatku. Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkých adeptov futbalu v tomto veku riadne zaregistrovať. 
2.Na základe konzultácie s Matrikou SFZ oznamujeme, že registračné obdobie pre hráčov – amatérov z a do 
zahraničia sa zhoduje s registračným obdobím bez obmedzenia pre amatérov, teda od 1.7. do 31.8. a od 1.1. do 
15.3.kalendárneho roka. 
3.V zmysle konzultácie znenia RaPP s matrikou SFZ oznamujeme, že transfer (prestup s obmedzením) schválený 
v letnom registračnom období je možné v zimnom registračnom období - pre transfer s obmedzením (1.1.2017 – 
31.3.2017) predčasne ukončiť. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v zmysle RaPP 
za transfer (v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom istom registračnom (zimnom) období 
transfer bez obmedzenia (do 15.3.2017) alebo s obmedzením (do 30.3.2017). Zároveň je však potrebné dodržať pri 
uvedenom postupe ustanovenia čl. 18/5 (štart v jednom súťažnom ročníku len za dva kluby). 
4.Technická realizácia čl. 15/5 (zánik klubu, neprihlásenie, odhlásenie, vylú čenie družstva ). Pri uplatnení tohto 
článku podá nový klub žiadosť o transfer – prestup bez obmedzenia (odstupné 0) a do poznámky uvedie čl. 15/5 
RaPP. V takomto prípade môže takto klub postupovať, v zmysle uvedeného článku, aj mimo registračného obdobia 
s výnimkou od 1.4. – do 30.6..  
VV SFZ na svojom zasadnutí 2.12.2016 v Bratislave s chválil, s platnos ťou od 2.12.2016 zmeny a doplnenia 
RaPP.Pre amatérsky futbal vyberáme najdôležitejšiu zmenu čl. 19, bod 2: 



(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach: 
a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné reg istra čné obdobie bez obmedzenia), 
b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné reg istra čné obdobie s obmedzením), 
c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné reg istra čné obdobie bez obmedzenia), 
d) od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné reg istra čné obdobie s obmedzením). 
 
Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Ma tejka)  
1. 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. 

2. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 9.3.2017 o 10,00 v B. Bystrici. Konferencia SsFZ sa uskutoční 
9.3.2017 (vo štvrtok) o 14,00 v B. Bystrici. 

       Plán zasadnutí orgánov SsFZ na I. polrok 2017 je umiestnený na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Sekretariát 
       a iné – Materiály. 
 

Oznamujeme, že v zmysle oznámenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov o určení súpisného a orientačného čísla a 
zápise stavby do registra adries zo dňa 28.12.2016, sa korešpondenčná adresa SFZ mení na: 

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 B ratislava.  

 
 


