
Spravodajca č. 4/2019-20       26. 7.2019 
 

 
 
 
RS SsFZ 2019/2020: 
Na stránke SsFZ v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ nájdete Rozpisu sú ťaží SsFZ 2019/2020, súčasťou ktorého sú aj 
prílohy: Vyžrebovanie súťaží dospelých, dorastu a žiakov, farba výstroje (dospelí) adresáre R a DZ. Textová časť 
RS SsFZ 2019/2020 bola na základe rozhodnutia VV SsFZ vydaná v obmedzenom počte aj v tlačovej forme. Podľa 
rozdeľovníka 1 ks  dostanú všetky FK, ktorých aspoň jedno družstvo štartuje v súťažiach SsFZ ako aj R a DZ 
z aktuálnej nominačnej listiny SsFZ Pre prevzatie RS je potrebné kontaktovať príslušný ObFZ, kam boli RS 
doručené. 
UPOZORNENIE: 
VV SsFZ na svojom zasadnutí  7.2.2019 prijal systém kontroly platnosti trénerských licencií prostredníctvom ISSF. 
O tejto skutočnosti informoval  v Spravodajcovi SsFZ č. 30. Následne informoval FK a prostrednícvom nich aj 
trénerov jednotlivých kolektívov, aby si prekontrolovali platnosť svojich trénerských licencií v prípade končiacej 
(skončiacej) platnosti si ju obnovili formou doškoľovacieho seminára s upozornením, že od jarnej časti  súťažného 
ročníka 2018/2019 bude nutné v III. lige uvies ť v zápise o stretnutí na pozícii hlavného trénera o sobu 
s platnou trénerskou licenciou  (UEFA PRO, UEFA A a UEFA B) a v IV. ligách osobu s platnou licenciou (UEFA 
PRO, UEFA A a UEFA B a UEFA GR C). Zároveň sme upozorňovali, že od nového súťažného ročníka 2019/2020 
bude kontrola platnosti trénerských licencií nastavená vo všetkých sú ťažiach dospelých aj mládeže riadených 
SsFZ (Spravodajca SsFZ č. 35, 36 a 37). RS SsFZ 2019/2020 stanovuje pre jednotlivé súťaže pltné licencie: 

• TIPOS III. liga dospelí   -  licencia UEFA PRO a UEFA A, 
• Ostatné družstvá  – licencia UEFA PRO, UEFA A, UEFA B a UEFA GRASSROOTS C. 

Nesplnenie uvedených podmienok bude viesť k nemožnosti uzavrieť zápasovú súpisku a ku znemožneniu 
vytvorenia el. zápisu z MFS a bude to podnet pre riešenie DK. 
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
(kontakt:0902229333) 

Informácia pre FK TIPOS III. liga, R a DZ:  
V zmysle RS SsFZ 2019/2020 kap. XI/čl. 18 je povinnosť pre družstvá Tipos III. ligy mať v priebehu celého 
MFS na HP jedného hráča vekovej kategórie U20 t.j. narodeného po 1.1.2000 a mladšieho. 

  
1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ resp. HP v MFS: 

• MFK Strojár Krupina (dospelí), všetky domáce MFS jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 
v nedeľu ÚHČ 

• 03.08.2019 /sobota/ o 17,30 hod. 1.kolo V. liga A Čierne - Gbe ľany  
• 04.08.2019 /nedeľa/ o 15,00 hod. 1.kolo V. liga D Jesenské – Balog n. Ip ľ. /ihrisko Balog n. Ipľ./ 
• 10.08.2019 /sobota/ o 17,00 hod. 2.kolo TIPOS III. liga L. Hrádok – Zvolen  
• 10.08.2019 /sobota/ o 19,00 hod. 2.kolo IV. liga J Šalková – Pliešovce  
• 17.08.2019 /sobota/ o 16,00 hod. 3.kolo V. liga A Turzovka – S. Bystrica  
• 24.08.2019 /sobota/ o 19,00 hod. 4.kolo IV. liga J Šalková – Príbelce  
• 24.08.2019 /sobota/ o 16,00 hod. 4.kolo V. liga C Brezno – Bacúch /ihrisko Bacúch/ 
• 29.08.2019 /štvrtok/ o 16,30 hod. 2.kolo IV. liga S Rajec – D. Kubín  
• 07.09.2019 /sobota/ o 14,00 hod. 6.kolo V. liga A Kotešová – Čierne   

2. Schvaľujeme pre FK Stará Bystrica HP v tréningovom centre Potôčky na odohratie MFS súťažného 
ročníka 2019/2020 v kategórii U15 a U13 (II. Liga SŽ + MŽ) a na stretnutia dospelých Slovnaft Cup. 

3. ŠTK schvaľuje dohody o striedavom štarte hráčov medzi: 
• FK Železiarne Podbrezová a MŠK Novohrad Lučenec 
• MFK Dukla Banská Bystrica a FK Rakytovce 
• MFK Tatran Liptovský Mikuláš a TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 

4. Rozpis obhliadok futbalových štadiónov, žiadame fu nkcionárov FK o sprístupnenie priestorov: 
1.8.2019 /štvrtok/  
• Mýtna 16,00 - 16,20; H. Nemce 18,00 - 18,20; Sása 18,45 – 19,00 /prístup zabezpečí FK Pliešovce/ 
2.8.2019 /piatok/  
• Vrútky 14,00 - 14,20; Gbeľany 14,50 - 15,10; S. Bystrica 15,40 - 16,00; Dlhá n. Oravou 17,00 - 17,20; 

Likavka 17,50 - 18,10 
5. Žiadame FK,  aby si vo vlastnom záujme skontrolovali materiál - Farba výstroja 2019/2020 – ktorý je 

zverejnený na stránke SsFZ v sekcii Rozpis súťaže 2019/2020 a prípadné zmeny nahlásili ŠTK SsFZ. 
• FK Diviaky – náhradná sada /biela/biela/biela/ 

 
 
 Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený ved ením KM)  
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160) 



1. KM  schvaĺuje: 
a)  trvalé výnimky :  
III.liga U19/ U17  
 Tisovec – SO 11:00/13:30, Krásno nad Kysucou - SO 11:00/13:30, Brezno SO 11:00/13:30, Rakytovce – NE ÚHČ, 
Čadca – NE ÚHČ, Lučenec – NE ÚHČ, Sliač – SO 9:30/12:00 
IV.liga U19, sk. Sever:  
Oravská Jasenica – NE predz. dosp., Lietavská Lúčka - NE predz. dosp. , Predmier - NE predz. dosp., Staškov – 
NE 10:00, Vrútky - NE 10:00  
IV.liga U19, sk. Juh:  
Čierny Balog - NE predz. dosp. , Šalková - SO predz. dosp., Žarnovica – NE 11:00, Nenince - SO ÚHČ dosp. , 
Banská Štiavnica - NE 10:00 , Krupina – NE predz. dosp. , Hnúšťa - NE 11:00, Rimavská Sobota – PA 15:00  
V.liga U19, sk. A:  
Kamenná Poruba - SO ÚHČ dosp.,  Radoľa - NE predz. dosp. , Štiavnik - SO ÚHČ dosp., Divina – NE predz. 
dosp., Víšňové - NE predz. dosp.,  Makov - SO ÚHČ dosp. , Skalité - SO ÚHČ dosp. , Rajec  – SO 14:30 , Strečno 
- SO ÚHČ dosp. 
V.liga U19, sk. B:  
Istebné – SO – 12:00, Chlebnice – Ne predz. dosp., Liptovská Lužná - SO ÚHČ dosp., Lisková - SO ÚHČ dosp., 
Závažná Poruba - SO ÚHČ dosp., Liptovské Sliača - SO ÚHČ dosp., Rabča – SO  ÚHČ dosp., Bešeňová SO UHČ  
V.liga U19, sk. C:  
Lutila - Ne predz. dosp., Heľpa – SO ÚHČ dosp., Brusno- Ondrej – SO 14:30, Látky - Ne predz. dosp., Pliešovce - 
SO predz. dosp., Žarnovica B - SO ÚHČ dosp.  
V.liga U19, sk. D:  
Bušince - SO ÚHČ dosp., Dolná Strehová - SO ÚHČ dosp., Divín - SO ÚHČ dosp., Tomášovce - Ne predz. dosp., 
Príbeľce – SO 11:00, ihrisko Bátorová 
II. liga U15/ U13, sk. Sever:  
Kysucké Nové Mesto – NE ÚHČ, Žilina C – SO 15:00/17:00, ihrisko UT Strážov, Oravská Jasenica -. PA 
15:00/17:00, Stará Bystrica – TC Tepličky 
II. liga U15/ U13, sk. Juh:  
Tornaľa - Ne predz. dosp , Žarnovica – SO 11:00/13:00, Sliač – NE ÚHČ 
III. liga U15/ U13, sk. A:  
Zborov nad Bystricou - Ne predz. dosp , Podvysoká - Ne predz. dosp, Bánová – NE ÚHC, Kysucké Nové Mesto – 
NE ÚHČ 
III. liga U15/ U13, sk. B:  
Lisková – SO predz. dosp., Závažná Poruba - Ne predz. dosp., Bešeňová – predz. U19  
III. liga U15/ U13, sk. C:  
Lučenec – PA 15:00/17:00, Senohrad – ihrisko Bzovík 
2. KM oznamuje:  
a) Súťažný ročník 2019/2020 mládeže  sa začína  4. súťažným kolom  : 
III. liga U19/U17, IV. liga U19, V. liga U19     – 24. - 25.08.2019, 
II. liga U15/U13, III. liga U15/U13                   --24. - 25.08.2019 
Rozpis zápasov v  ročníku 2019/2020  v súťažiach mládeže (dorast a žiaci )   na  Futbalnete je k nahliadnutiu ! 
Kompletný nový RS nájdu na webe SsFZ  – Rozpis súťaží a upravenú definitívnu termínovú listinu nájdu FK na 
webe – Komisie–KM- Materiály po 25. 07. 2019. V súčasnosti je na stránke pracovná verzia  RS. 
b) Hrací de ň mládeže  ( U19,U17,U15,U13 ) v zmysle RS 2019/2020– sobota:  

III. liga U19/U17 – 10:00 a 12:30, 
II. liga a III. liga U15/U13 – 10:00 a 12:00. 
IV. liga a V. liga U19 – 14:00, 

c) Termín evidovania striedavých štartov (max. 5 hráči, v zmysle nového  SP) do 08.08.2019 ( ISSF). 
d) Termín predkladania Dohôd o spoločnom družstve,-1x  sken  – do 31.07.2019 na KM ! 
 (e-mailom mladezssfz@gmail.com,  ). 
3. KM  žiada :  
FK, aby si priebežne kontrolovali vyžrebovania súťaží na futbalnete, či majú správne uvedený požadovaný deň a 
hrací čas a v prípade nezrovnalostí s podanou   schválenou trvalou výnimkou kontaktovali emailom  Remeselník 
mladezssfz@gmail.com. K dnešnému dňu sú vyžrebované súťaže ale nie sú upravené. V priebehu budúceho 
týždňa do 30.07.2019 budú všetky súťaže riadené KM upravené, žiadame FK, aby to akceptovali a až po tomto 
termíne informovali KM! 
4. KM upozor ňuje FK :  
a) na zmeny SP a RS k striedavému štartu mládeže( SP čl.28, bod 8.- 10. a  RS čl. XI., bod 11)   
 FK môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac 5 dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno  
svoje  družstvo. V MFS môžu za príslušné družstvo nastúpiť maximálne 3 hráči so striedavým 
štartom.Za dodržanie tohto ustanovenia je zodpovedný FK a v prípade jeho nedodržania odstúpi KM  
príslušný FK na disciplinárne riešenie DK. 
 Hráč môže štartovať za družstvo vyššej vekovej kategórie len v materskom FK, po splnení 
podmienok uvedených v SP čl. 4 ( písomný súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára) 
 V súťažiach vekových kategórií žiaci je oprávnená hrať hráčka, ktorá je o dve vekové úrovne staršia, ako je 
veková úroveň, v ktorej hrá za žiakov, hráčka môže takto hrať do svojej vekovej úrovne U15. 
Dohody o striedavom štarte hráčov bude KM schvaľovať postupne od 01.08.2019. 



b) na zmenu SP  čl. 43 - Registračný preukaz a identifikácia hráča – identifikácia a konfrontácia hráčov je možné 
vykonať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF.  
c)  na zmenu v sú ťažiach U13, ide o zmenu  orientácie ihriska (hrá sa od šestnástky po šestnástku na zúženom 
ihrisku, počet hráčov 9 ( 1+ 8) a platí pravidlo o postavení mimo hry.  Pravidlá súťaže U13 aj s nákresom ihriska 
budú súčasťou RS. 
d) na  zmenu SP  čl. 49 – konfrontácia. –  Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev,  
u mládeži  aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov 
svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF. 
K tomuto postupu KM vydá pokyn ako to bude prebiehať v praxi.  
d) zmeny termínov  môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 
IV, bod 7). Zmeny termínov pod 12 dní KM nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v 
oprávnených prípadoch dohrávajú ! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. 
 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)  
U 10: Radoslav Ďanovský 1248963 ( ŠK Dynamo Diviaky IV. Liga SEVER). Berie na vedomie žiadosť 
menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za 
pozastavenie výkonu športu vo výške 50 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).   
U 11: Detva  , na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U 7 ( splniť záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac Jún 
2019) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP, ukladá 
klubu DS pokutu 200 €, ur čuje ochranné opatrenia zákazu transferov hrá čov a pozastavenie sú ťažnej 
činnosti od 29.07.2019 do uhradenia záväzku vo či SsFZ  podľa čl.25 DP, čl.43/ 1,2b DP a čl. 64/ 4, 7 DP. 
Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní 
povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas 
pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne 
sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát SsFZ a DK SsFZ. 
U 12: Poltár,  na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U 8 ( splniť záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac Jún 
2019) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP, ukladá 
klubu DS pokutu 200 €, ur čuje ochranné opatrenia zákazu transferov hrá čov a pozastavenie sú ťažnej 
činnosti od 29.07.2019 do uhradenia záväzku vo či SsFZ  podľa čl.25 DP, čl.43/ 1,2b DP a čl. 64/ 4, 7 DP. 
Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní 
povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas 
pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne 
sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát SsFZ a DK SsFZ. 
U 13: Torna ľa,  na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U 9 ( splniť záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac Jún 
2019) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP, ukladá 
klubu DS pokutu 200 €, ur čuje ochranné opatrenia zákazu transferov hrá čov a pozastavenie sú ťažnej 
činnosti od 29.07.2019 do uhradenia záväzku vo či SsFZ  podľa čl.25 DP, čl.43/ 1,2b DP a čl. 64/ 4, 7 DP. 
Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní 
povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas 
pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne 
sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát SsFZ a DK SsFZ. 
DK SsFZ :  
1.Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bude v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12., 
15. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o 
určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč 
stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného 
ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE 
VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu dk.ssfz@gmail.com a podaním cez ISSF 
na DK SsFZ. 
Finančné pokuty sú stanovené RS SsFZ nasledovne:   5 ŽK - pokuta   50 € 

                                                           9 ŽK - pokuta 100 € 
                                                          12 ŽK - pokuta 150 € 
                                                          15 ŽK - pokuta 200 € 

2. Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a l. 34/7 
DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020. 
 
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí  pod ľa čl.37/3, 5  alebo 8 DP) sa 
podáva na Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do si edmich dní odo d ňa oznámenia rozhodnutia 
disciplinárnej komisie ( čl.84 ods.1 DP).  
 
Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)  

1. Upozor ňujeme R a DZ na povinnos ť uvádza ť dôvod napomínania hrá čov ŽK v zápise o stretnutí! 
2. Upozor ňujeme R a DZ na povinnos ť čo najskôr uhradi ťročný členský poplatok. Údaje o platbe 

získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný 
a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DZ skon čí platnos ť registra čného preukazu,  je 
potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická 



podate ľňa – Žiados ť o vydanie registra čného preukazu „sám pre seba“ – Zasla ť žiados ť). Bez 
splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zú častni ť sa akéhoko ľvek MFS.  

3. Náhradný letný seminár  všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkamiR 3.L + projektu TALENT + 
náhradnými FP R 4. a 5.L  sa uskutoční 5. septembra 2019na futbalovom štadióne Štiavni čky 
v Banskej Bystrici . Rozpis behov bude R poslaný mailom. Lekárske prehliadky si prinesú tí R, ktorí 
ich ešte nepredložili (R 3.L+program TALENT od športového lekára, ostatní  od všeobecného lekára). 
Náhradného LS sa zú častnia: Gregorec Matúš, Kosturský, Moják, Oružinský, Šašváry, náhradných FP 
sa zúčastnia: Balogh, Batiz, Bednárik, Belán Ivan, Belán Ondrej, Beracko, Budáč, Bujňáková, Bulla, Calík, 
Capek, Danyi, Diabelko, Dibdiak, Ďurkovič, Fajčík, Gombala, Hlaváčová, Holas Martin, Ištvánik, Koleno, 
Koóš, Machyniak, Marko, Martvoň, Mikloš, Náther, Pelle, Polomský, Račko, Ratkovský, Rybár, Štrba 
Matúš, Tilesch, Truban, Urda, Žubor, náhradného LS + FP sa zú častnia: Bánovský, Čutka, Farský, 
Filkus, Forbak, Hrobárik, Chovanec, Jelok, Katreniak, Matejčík, Matula, Mensár, Muráň, Ondreáš, Pašák, 
Remeň, Slančík, Švec, Tokár, Uhorskai, Vrábeľ, Vrtich.  Bez lekárskeho potvrdenia nebude možné 
absolvova ť FP.  
Účastnícky poplatok pre R a DZ  určený na náklady spojené s organizáciou seminára vo výške 10 € bolo 
potrebné uhradiť na účet SsFZ do 10.7.2019  s uvedením informácie do správy pre prijímateľa: „Letný 
seminár, MENO a PRIEZVISKO“, č. účtu: IBAN SK9709000000000050192944. Pokia ľ ste platbu 
v uvedenom termíne neuskuto čnili, urýchlene tak urobte.  
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií  
zúčastniť. 

4. Na oficiálnej stránke KR SsFZ – www.kr-ssfz.sk, v časti Nominačné listiny, sú zverejnené NL pre aktuálny 
súťažný ročník 2019/2020. Prosíme R, aby si skontrolovali zverejnené údaje. Korekcie údajov je nutné 
nahlásiť do 10.8. na mail batiztomas@gmail.com 

5. Na oficiálnej webovej stránke SFZ sú zverejnené aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2019 , nájdete ich v 
nasledovnom linku: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22-b577-4633-
97a1-dbe042e8d388.pdf 

6. KR SsFZ žiada všetkých R a DZ  (vrátane novozaradených na NL SsFZ) o aktualizáciu prípadných 
dlhodobých ospravedlnení (pracovné dni, soboty a pod.) pre jesennú časť SR 2019/2020 a to najneskôr do 
30.07.2019 na delegacia.ssfz@gmail.com 

7. KR SsFZ oznamuje klubom , že doterajšie vetácie R a DZ po skončení SR 2018/19 stratili platnosť. 
Zároveň v termíne do 30.7.2019 si môžu uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ pre SR 
2019/2020 formou písomného zdôvodnenia prezidentom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je 
potrebné zasielať výhradne na adresu delegacia.ssfz@gmail.com 

8. Ospravedlnenia R a DZ:  
Čuboň - do odvolania, Slovák - 18.8.,29.9., 12.10., Páleš - 3.8., Pleva - do 13:00: 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 
5.10., 19.10., Mikloš - 9.-28.8., pracovné dni do 12:00, Kelemen - 11.8, 18.8., pracovné dni a soboty, 
Majer - 10.8., Bujňáková  - 31.8. - 1.9., 28.9., Lisý  - pracovné dni a soboty, Jodas - 15.-21.8., Páleš  - 3.8. 
k dispozícii, Medveď - 22.8. - 16.9.,Prochádzka - 17.8., 29.8., Bútora - 18.8., 25.8., 29.8., 1.9., Šlapka  -  
Oslanec - 27.8-1.9., Dobos - 29.7. - 16.8., Veky - 10.8., pracovné dni, Veky - 10.8. Hreus  - 17.8. - 22.8.. 
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zasla ť obratom na mail: 
delegacia.ssfz@gmail.com. 

 
Odvolacia komisia (predseda Roman Horák  
Uznesenie: Č.k. OK-02/2019 Odvolacia komisia Stredoslovenského futbalového zväzu (ďalej len „Odvolacia 
komisia“ a „SsFZ“), ako príslušný odvolací orgán riadiaceho zväzu v zmysle čl. 53 Stanov SsFZ, prerokovala 
odvolanie futbalového klubu (ďalej len „FK“) ŠK Belá, so sídlom Oslobodenia 183, 013 05 Belá voči rozhodnutiu 
Disciplinárnej komisie SsFZ (ďalej len „DK SsFZ“) uvedenom pod U-1693, ktoré bolo zverejnené v Spravodajcovi č. 
49/2018-19 vo veci uloženej disciplinárnej sankcie hráčovi Jozef Martinka 1118429 (FK Predmier), a takto               
r o z h o d l a : Konanie  o odvolaní FK Belá vo či rozhodnutiu DK SsFZ U 1693 zastavuje, pod ľa čl. 85 ods. 2 
písm. a) Disciplinárneho poriadku SFZ.  
Odôvodnenie: 
1.  Odvolacia komisia prijala uznesenie Disciplinárnej komisie zverejnené v Spravodajcovi č. 50/2018-19 zo dňa 

28.6.2019 o nevyhoveniu odvolaniu FK Belá voči rozhodnutiu U 1693, ktoré bolo zverejnené v Spravodajcovi č. 
49/2018-19 dňa 21.6.2019, vo veci uloženej disciplinárnej sankcie (ďalej len „DS“)  hráčovi Jozef Martinka 
1118429 (FK Predmier) DS na 1 mesiac nepodmienečne pozastavenia výkonu športu od 09.06.2019 
s prerušením počas letnej prestávky. Odvolacia komisia začala odvolacie konanie vedené pod č. k. OK-
02/2019. 

2.  Odvolacia komisia prejednala odvolanie postupom v zmysle DP SFZ. Futbalový klub v rámci podaného 
odvolania sa domáha zvýšenie DS na 4 mesiace nepodmienečne, pretože podľa názoru FK to bol veľmi hrubý 
a likvidačný zákrok s cieľom vážne zraniť hráča.  

3. Odvolacia komisia posúdila vecnú stránku odvolania a súvisiace rozhodnutie či listiny pripojené k nemu 
a skúmala prípustnosť odvolania a právny nárok na to, či môže byť podanému odvolaniu vyhovené.  



4. Dňa 26.7.2019 bolo doručené odvolateľom spaťvzatie odvolania vedeného pod č.k. OK-02/2019 z dôvodu 
neobnovovania negatívnych emócií medzi oboma klubmi. Odvolacia komisia vzala uvedenú skutočnosť na 
vedomie.  

5. Odvolacia komisia podľa čl. 85 ods. 2 písm a.) Disciplinárneho poriadku SFZ rozhodne vo veci formou 
uznesenia a konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie odvolania, alebo ak sa na základe 
zistených okolností prípadu preukáže ďalšie konanie ako neúčelné.  

6.  Odvolacia komisia z dôvodu späťvzatia odvolania rozhodla dňa 26.7.2019 tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.   

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)  
1. Ďakujeme zú častneným zástupcom klubov za účasť na Aktíve KŽF SsFZ. Výstupy boli spracované do 
Rozpisu súťaže, ktorý bol zaslaný emailové adresy klubov a bude uverejnený na webe SsFZ v časti Komisie → 
Komisia ženského futbalu → Materiály. 
2. Zaradenie družstiev žiačok WU15 v súťažnom ročníku 2019/2020:  
II. ligažiačky WU15 Stred: 
1. MŠK Púchov (SO 10:00), 2. MFK TatranLiptovský Mikuláš, 3. MFK  Zvolen, 4.JUPIE Futbalová škola Mareka 
Hamšíka, 5. FK POHRONIE Žiarnad Hronom  Dolná Ždaňa, 6. AKADÉMIA JUVENTUS Žilina 
Súťaž  je vyžrebovaná na Futbalnete a v ISSF. 
3. Oznamuje  FK, že pre súťažný ročník 2019/2020 sú v ISSF stale pripravené na prihlasovanie nasledujúce 
ženské súťaže SsFZ: 

II. liga dorastenky WU19  (ročník 2001 a mladšie) 
Liga prípraviek WU11  (ročník 2009 a mladšie) 

Prihlášky si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická  podateľňa → Prihláška do súťaže. Žiadame FK, aby  v prípade 
záujmu o účasť v ženských súťažiach SsFZ svoje družstvá obratom prihlásili. 
4. Slovenský futbalovýzväz v spolupráci s UEFA organizuje project základného  trénerského vzdelávania (školenie 
UEFA Grassroots C) určeného výlučne pre záujemkyne z radov dievčat a žien. Projekt sa uskutočňuje v rámci 
podpory rozvoja ženského futbalu s cieľom nárastu počtu tréneriek vo futbale. KŽF SsFZ plánuje takéto školenie 
usporiadať aj v stredoslovenskom regióne. Prosíme preto záujemkyne o absolvovanie trénerského školenia UEFA 
Grassroots C, aby svoj predbežný záujem, s uvedením kontaktných údajov, nahlásili na email komisie 
kzf.ssfz@gmail.com. 
5. Aj v roku 2019 pokračuje projekt SFZ “Festival ForGirls”, zameraný na popularizáciu futbalu medzi dievčatami vo 
veku od 6 do 11 rokov. Festival organizuje FK, SFZ poskytuje technické zabezpečenie, tričká s logom projektu a 
finančnú dotáciu na organizáciu festivalu do výšky 700 €. V prípade záujmu zo strany FK, kontaktujte prosím 
predsedu KŽF SsFZ Jána Matonoka (0905 770 016). 
 
Trénersko-metodickákomisia (predsedaVojtechKová č) 
1. TMK SsFZ a TMK ObFZ Lučenec so súhlasom TÚ SFZ bude organizovať dňa 29.08.2019 (štvrtok – štátny 

sviatok) v Kalinove seminár trénerov UEFA GC/B lice ncie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu 
trénerov v rozsahu 5 hodín. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár (obmedzený 
počet účastníkov – 60 trénerov) posielajte do 15.augusta 2019 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / 
úvodná stránka - aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. 

 
Matri čná komisia (predseda Stanislav Špila)  
1. Opakovane upozor ňujeme , najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým 

uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hrá ča. 
V opačnom prípade  registračné miesto na SsFZ žiados ť zamietne . 

2. V tomto období je asi najčastejšie sa opakujúca otázka, ako postupovať v prípade transferu hráča pri ktorom sa 
objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že každý člen SFZ si 
môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF . Postup: klikne na ikonu Môj účet 
a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí – zmeniť, následne klikne na Moje členské poplatky a vygeneruje si FA. 
Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia. 

3. Na základe  konzultácie s predkladateľom zmien RaPP a Matrikou SFZ upozorňujeme, že i v prípade hráčov 
neštartujúcich v súťažiach určené obdobie (viac ako 24 mesiacov) budú matriky postupovať v zmysle čl. 15 bod 
10. Prípadne môžu FK postupovať v zmysle RaPP a podať žiadosť o transfer takéhoto hráča. 

4. Tak ako sme informovali v predchádzajúcich správach pripravil SFZ rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na 
rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na 
stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO 
A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ . Jeho I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje: 
-  Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie, 
- Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP, 
- Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne: 

a. od 26.06. do 15.07.  kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 
b. od 01.07. do 30.09.  kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 
c. od 01.07. do 30.09.  kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), 

 II. časť (z 20.6.2019): 
- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch - kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj 

vzor takejto zmluvy. 



III. časť (z 20.6.2019): 
- Zmena systému pri odstupnom za amatéra, 
- spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov), 
- Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou, 
- Konsolidované znenie registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie 

zeleným zvýraznením). 
V prípade akýchko ľvek ďalších otázok súvisiacich s RaPP  kontaktujte   rapp@futbalsfz.sk.,   
prípadne vedúceho sekretára SsFZ 0915 827 656.  
 
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. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie 
Videoarchívu , tak SFZ vytvoril návod pre používate ľov . Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088. 

3. Úhrada R prostredníctvom kreditov  
Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá  štartujú v súťažiach mládeže, že SFZ spustil možnosť 
automatickej úhrady delegovaných osôb (z MFS mládeže) prostredníctvom kreditov , Celý návod nájdete tu 
https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob 
V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte helpdesk@futbalnet.sk. 

4. VV SFZ, na svojom zasadnutí 18.6.2019 vykonal zmeny v RaPP a v Súťažnom poriadku. K zmenám RaPP 
(pozri správu Matričnej komisie) k zmenám v SP pozri stránku SFZ (www.futbalsfz.sk)SFZ – LEGISLATÍVA – 
Predpisy SFZ – Poriadky – Sú ťažný poriadok futbalu (ú činný od 18.6.2019 ). 
https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky .  


