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Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo) 
Dňa 9.3.2017 zasadal VV SsFZ, ktorý: 
Vzal na vedomie 

- informácie podané predsedom SsFZ o činnosti a rozhodnutiach vyšších futbalových orgánov, 

- informácie o pripravenosti jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 predložené predsedami riadiacich komisií 

ŠTK a KM, 

- informácie predsedu KR  o priebehu seminárov A a DZ, pripravenosti seminárov R IV. a V. líg ako i o príprava 

fyzických previerok R, 

- informáciu o platobnej disciplíne FK, podanú predsedom HK a konštatoval. že ku dňu konania VV neexistujú 

nedoriešené podania, 

- informácie o pripravenosti Konferencie SsFZ, 

Schválil 

- finančnú podporu pre vybrané FK v projekte rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ  vo výške 

2.000 € pre FK: K. N. Mesto, Turzovka, Skalité, Rabča, Ľubochňa, LM-Palúdzka, Lisková, Poltár, Tornaľa, 

Belá, Strečno,  Stráža (podmienečne, podľa zaradenia družstiev do súťaží v novom súťažnom ročníku), 

- zaradenie R Michala Verdžáka na nominačnú listinu R V. ligy. 

Prerokoval 

- správu o hospodárení SsFZ v roku 2016, predloženú vedúcom sekretárom a poveril ho predložiť ju na 

rokovanie konferencie, 

- návrh na zloženie Volebnej komisie SsFZ, ktorý predloží na rokovanie konferencie, 

- vyhodnotenie plnenia úloh programového dokumentu „Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ 

v rokoch 2014 – 2017, ktorý následne predloží na posúdenie delegátom konferencie. 

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 Jekkel) 
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 – Hriňová 

 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 – Lučenec /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 
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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 skutočné 
predzápasy dosp. konkrétne (Zákamenné, Revúca, Detva, K. N. Mesto B, Liesek, 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 skutočné 
predzápasy dosp., konkrétne (Varín, Or. 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 odohrať 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 stretnutia 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) III. liga dor.sk.Juh – FK Slovan Kúpele Sliač – NE predz.dosp. 
b) IV. liga dor.sk.A – TJ Slovan Skalité – SO ÚHČ dosp. 
c) IV. liga dor.sk.C – MFK Žarnovica – NE 10,00 

3. KM nariaďuje odohrať: 
a) II. liga U15, U13 sk.Sever – 14.kolo (Vrútky A – Martin A) 18.4.2017 o 11,00 a 13,00 – kolidovanie stretnutí. 

4. KM schvaľuje zmeny termínov, miest a časov: 
Žiaci 

a) III. liga U15, U13 sk.C – 18.kolo (Tisovec – Hliník n/Hr.) z 22.4. na 23.4.2017 o 10,00 a 12,00 
b) III. liga U15, U13 sk.C – 10.kolo (Tisovec – Sl.Ľupča) z 29.4. na 30.4.2017 o 10,00 a 12,00 

5. KM neschvaľuje 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,chýba súhlas FK  
Šalková. 

b) IV. liga dor.sk.C – 14.kolo (Očová – Brezno) z 25.3. na 17.5.2017 (streda) o 16,30 – predložiť nový návrh, 
odohrať do 14 dní. 

c) IV. liga dor.sk.C - 16.kolo (Priechod - Brezno) z 9.4. na 8.4.2017 o 15,30 - chýba súhlas domáceho klubu. 

 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak) 
D-542 DK upozorňuje rozhodcov, delegátov zväzu a futbalových funkcionárov na novelizáciu ods. 13 a 15 kap. 
XX. a doplnenie novej prílohy „Pokyny pre rozhodcov a delegátov zväzu popisy priestupkov vylúčených 
hráčov v zápisoch o stretnutí“ do RS 2016/2017. Zmeny sú uvedené na internetovej stránke SsFZ v časti 
„Rozpis súťaží-Zmeny v RS SsFZ 2016/2017 – jar 2017“. 
D-545 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:         
          D-494 Martin Karásek 1184975 Detva na 1 SP do 30.6.17, uhradiť 10 € v MZF. 

 
Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík) 

1. Zimný seminár všetkých rozhodcov 4., 5.L sa uskutoční 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 spolu s fyzickými previerkami všetkých R sa uskutoční 5. júla 2017 

(streda – štátny sviatok) v B. Bystrici. Podmienkou účasti R na FP je potvrdenie o lekárskej prehliadke. 

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

akcií zúčastniť.  
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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. 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. Na zimný seminár sa dostavte načas a to z dôvodu naplneného programu, 
3. Naplánované sú aj ústne pohovory a z tohto dôvodu Vás žiadame o korektnú prípravu, 
4. Materiál na štúdium sú Zmeny PF (nové), RS, videá z UEFA, popis priestupkov, 
5. Je potrebné mať so sebou športové oblečenie a obuv pre plánované tréningové aktivity, 
6. R, ktorí absolvovali seminár PT sa seminára IV. a V.L nemusia zúčastniť. 

5. KR SsFZ upozorňuje R a DZ na dôsledné rešpektovanie nariadenia, uvedeného v novelizovanom odst. 14 
kap. XX. RS 2016/2017 v znení:  
V prípade, keď R, resp. DZ po uzatvorení zápisu zistí, že v zápise je nesprávne uvedený, resp. 
neuvedený napomenutý hráč, resp. nesprávne uvedený popis priestupku vylúčeného hráča, podaním 
v ISSF na KR a DK (pri ŽK a ČK) a podaním v ISSF na ŠTK, resp. KM (pri ŽK) na túto skutočnosť 
upozorní príslušné komisie.  

6. Žiadame KR ObFZ o:  
a)  nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2017 najneskôr do 

 2.4.2017, 
b)  nahlásenie R, ktorí sa zúčastnia predlicenčného semináru lic. “A“ najneskôr do 9.4.2017 spolu s ich 

 kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefonický a mailový kontakt).                   
 Počet je neobmedzený! Uvedené zasielajte na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com 

7. Zmena údajov: Milan Židek - zidekmilan74@gmail.com, Martin Bútora – 0918 722 136, Miloš Foltán – 
korešpondenčná adresa: Obežná 6/65, 010 08 Žilina. 

8. V termíne od 14.3. do 5.4. bude predseda KR p. Ján Tomčík mimo územia SR, počas jeho neprítomnosti 
ho bude zastupovať podpredseda KR p. Viliam Vais.   

9. Ospravedlnenie R: Galád 13.3.-30.4., Pleva 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., Dibdiak celá JČ, Martvoň 
PD a SO celá JČ, Batiz 25.3. Polomský 11.3.-12.3., Žubor PD celá JČ, 17.3.-28.3., Matejčík PN do odvolania, 
Belán Ivan 25.3., 1.4.-2.4., Širanec PD celá JČ, Petrinec 12.4.-16.4., Janíček 25.3., 28.3.-1.4., Laššák ZS 
a celá JČ, Švec 18.4.-24.4., 29.5.-5.6., Kelemen PD a SO celá JČ, 26.3., Jelok 25.3., Burger 4.3., 11.3., 18.3., 
26.3., Belán O. 25.3., Repka ZS a celá JČ, Oružinský 1.4., Zelezňák SO od 11.3. do 29.4., Butora 8.4.-9.4., 
Šlapka 25.3., 8.4. od 15:00, Duraj ZS 10.3.-11.3., 

10. Ospravedlnenie DZ: Kmoško 10.4.-20.4., 
11. Žiadosť o vyradenie z NL R:  Ladislav Hlinica. KR SsFZ úprimne ďakuje p. Hlinicovi za dlhoročnú korektnú 

spoluprácu. 
 

Komisia ženského futbalu (predseda  Ladislav Németh) 
1/  Vyslovujeme poďakovanie organizátorom za usporiadanie Medzinárodných turnajov dievčenského futbalu v Korni 
dňa 7. marca 2017, ktoré boli výbornou propagáciou ženského futbalu.  
2/  Upozornenie pre účastníkov ženských súťaží –  koncom budúceho týždňa budú nahodené termíny súťaží SsFZ, 
budú akceptované termíny len tých klubov, ktoré zaslali svoje návrhy v zmysle oznamov v ÚS.  Nakoľko neboli 
zaslané dohody  na odohranie dohrávok Regionálnej ligy junioriek, tieto budú nariadené v rozpise jarnej časti.     
3/ Oznamujeme klubom ženského futbalu,  že  15. marca 2017  sa  koná v Senci aktív SFZ, kde sú pozvaní aj 
zástupcovia družstiev  žiačok.  odporúčame účasť vzhľadom na dosť zásadné pripravované zmeny v štruktúre 
ženských futbalových súťaží.    
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.    
 

Matričná 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). 
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4.Technická realizácia čl. 15/5 (zánik klubu, neprihlásenie, odhlásenie, vylúčenie 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 schválil, s platnosťou 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 registračné obdobie bez obmedzenia), 
b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 
c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), 
d) od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). 
 

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka) 
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 6.4.2017 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 Bratislava. 
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