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ČERPANIE KREDITOV 
V dostatočnom predstihu upozorňujeme FK, že kredity pre rok 2019 je možné vyčerpať najneskôr do 30.11.2019. 

Nevyčerpané prostriedky po tomto termíne sa vrátia do štátneho rozpočtu.   

 

Na stránke SsFZ v časti INFRAŠTRUKTÚRA nájdete okrem projektu a pokynov k aktuálnej etape aj 
fotodokumentáciu niektorých realizovaných projektov v I. a II. etape. Chceme aj touto cestou vyzvať funkcionárov 
FK, ktorí úspešne zrealizovali svoje projekty v I. , prípadne II. etape projektu, aby sa „pochválili“ prostredníctvom 
uvedenej fotogalérie. Stačí zaslať 1 – 5 fotografií na adresu: kovacikova@ssfz.sk s poznámkou: FK, názov 

projektu, etapa.  

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 
(kontakt 0902229333) 

1. ŠTK schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev vo všetkých súťažiach dospelých SsFZ 
v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020. 

2. Vyhodnotenie súťaží dospelých a štatistické údaje ŠTK budú zverejnené na stránke SsFZ – Komisie – ŠTK 
– materiály  

3. Začiatok súťaží dospelých – jarná časť 2019/2020 – 29.03.2019. 

 
Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM) 

(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160) 
1.KM oznamuje FK : 
a) Zaradenie FK do skupín v nadstavbovej časti pre jednotlivé súťaže ( III. liga U19/ U17,V. liga U19, skupina "C", 
III. liga U15, U13, skupina "C" ) je podľa umiestnenia  družstva v tabuľke po odohratí posledného kola príslušnej  
základnej časti súťaže. U dvojičkových súťaží v zmysle RS čl. XII. bod 3 sa riadi poradím družstiev  U19 a U15.  
2.KM schvaľuje úpravu - TL  nadstavbové časti súťaží mládeže   2019 – 2020 
III. liga U19/ U17 - o víťaza a postup 1.-4.  1. kolo, 30.-31.05.2020, 1-4, 2-3  
                                                                     2. kolo, 06.-07.06.2020, 4-3, 1-2 
                                                                     3. kolo, 13.-14.06.2020, 2-4, 3-1  
                             o umiestnenie 5.-7.          1. kolo, 30.-31.05.2020, 6-7, 5. - voľno  
                                                                      2. kolo, 06.-07.06.2020, 5-6, 7. - voľno 
                                                                      3. kolo, 13.-14.06.2020, 7-5,  6. - voľno 
                             o záchranu 8. -11.            1. kolo, 30.- 31.05.2020, 9-10, 8. - voľno                                                  
                      2. kolo, 06.-07.06.2020, 8-9, 10. -- voľno 
                                                                      3. kolo, 13.-14.06.2020, 10-8, 9. -- voľno 
V. liga U19, skupina "C" - o postup 1.- 4.      1. kolo, 03.-04.05.2020, 1-4, 2-3  
                                                                          2. kolo, 09.-10.05.2020, 4-3, 1-2  
                                                                          3. kolo, 16.-17.05.2020, 2-4, 3-1  
                                                                          4. kolo, 23.-24.05.2020, 4-1, 3-2 
                                                                          5. kolo, 30.-31.05.2020, 3-4, 2-1 
                                                                          6. kolo, 06.-07.06.2020, 4-2, 1-3 
                                         o umiestnenie 5.-7.  1. kolo, 03.-04.05.2020, 5 - voľno, 6-7 
                                                                          2. kolo, 09.-10.05.2020,7 - voľno, 5-6 
                                                                          3. kolo, 16.-17.05.2020 6 - voľno, 7-5 
                                                                          4. kolo, 23.-24.05.2020 5 - voľno, 7-6 
                                                                          5. kolo, 30.-31.05.2020,7 - voľno, 6-5 
                                                                          6. kolo, 06.-07.06.2020, 6 - voľno, 5-7 
                                         o záchranu 8.-10.     1. kolo, 03.-04.05.2020, 8- voľno, 9-10 
                                                                          2. kolo, 09.-10.05.2020,10 - voľno, 8-9 
                                                                          3. kolo, 16.-17.05.2020,9 - voľno, 10-8 
                                                                          4. kolo, 23.-24.05.2020,8- voľno, 10-9  
                                                                          5. kolo, 30.-31.05.2020,10- voľno, 9-8  
                                                                          6. kolo, 06.-07.06.2020,9- voľno, 8-10      
III. liga U15, U13, skupina "C" - o postup 1.- 4.  1. kolo,  30.- 31.05.2020,1-4, 2-3  
                                                                               2. kolo, 06.- 07.06.2020, 4-3, 1-2 
                                                                               3. kolo, 13.- 14.06.2020, 2-4, 3-1 
                                              o umiestnenie 5.- 8. 1. kolo, 30.- 31.05.2020, 5-8, 6-7  
                                                                               2. kolo, 06.- 07.06.2020, 8-7, 5-6  
                                                                               3. kolo, 13.-14.06.2020,  6-8, 7-5 
                                              o záchranu 9.-12.  1. kolo, 30.-31.05.2020,  9-12,10-11 
                                                                            2. kolo, 06.-07.06.2020,12-11, 9 -10 
                                                                            3. kolo, 13.-14.06.2020, 10-12,11-9   
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Jarná časť súťaže V. ligy dorastu U19, sk. D sa bude riešiť samostatne vzhľadom na odstúpenie TJ Prameň Dolná 
Strehová a TJ Jednota Málinec. 
3. KM žiada: 
FK,  ktoré v zimnom období organizujú halové turnaje, aby poskytli KM informácie o turnajoch na 
mladezssfz@gmail.com. 

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider) 
U 883:  MFK Tepličan ( V. liga skupina B), na základe písomného oznámenia  TFZ Martin konanie zastavuje, 
čl.69/4 DP, a ruší účinky U 877. 
U 884:  MŠK Novohrad Lučenec  ( TIPOS III. liga STRED),  na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U 874 ( 
splniť záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac október 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 €, určuje ochranné opatrenia zákazu 
transferov hráčov a pozastavenie súťažnej činnosti od 02.12.2019 do uhradenia záväzku voči 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. 
U 885: MFK Zvolen  ( TIPOS III. liga STRED),   na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U 875 ( splniť záväzok 
voči SsFZ za MZF - mesiac október 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 €, určuje ochranné opatrenia zákazu transferov hráčov a 
pozastavenie súťažnej činnosti od 02.12.2019 do uhradenia záväzku voči 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 . 
U 886: OFK 1950 Priechod ( V. liga skupina C),   na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U 879 ( splniť 
záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac október 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 €, určuje ochranné opatrenia zákazu transferov 
hráčov a pozastavenie súťažnej činnosti od 02.12.2019 do uhradenia záväzku voči 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 . 
U 887: FK FILJO Ladomerská Vieska ( V. liga skupina C),   na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U 881 ( 
splniť záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac október 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 €, určuje ochranné opatrenia zákazu 
transferov hráčov a pozastavenie súťažnej činnosti od 02.12.2019 do uhradenia záväzku voči 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).  
U 888: Akadémia Juventus Žilina ( II. liga žiačky WU15 SsFZ),  na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U 
882 ( splniť záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac október 2019) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia ochranného 
opatrenia, podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP, ukladá klubu DS pokutu 100 €, určuje ochranné opatrenia zákazu 
transferov hráčov a pozastavenie súťažnej činnosti od 02.12.2019 do uhradenia záväzku voči 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 . 
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SsFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 
DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia 
disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP). 

 

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko) 
1. Zimné semináre R a DZ sa uskutočnia nasledovne (programy budú priebežne v dostatočnom predstihu 

zverejnené, každý R a AR 3.L si pripraví 2 klipy zo svojich MFS z jesennej časti súťažného ročníka 
2019/2020, videotest bude tvorený z UEFA RAP 2019-1): 

Seminár R 3.L a PT17.-18.1.2020, Hotel Termál, Vyhne 
Seminár R 4. a 5.L19.1.2020, Hotel Termál, Vyhne 

Seminár všetkých DZ 25. - 26.1.2020, Hotel Šachtička, Šachtičky, Banská Bystrica 
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií 
zúčastniť. 
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2. Poplatok pre účastníkov seminárov R III. ligy, programu TALENT a DZ vo výške 30 € určený na uhradenie 

časti nákladov na ubytovanie je nevyhnutné uhradiť na účet SsFZ: 0050192944/0900, IBAN 

SK9709000000000050192944 do 10.01.2020, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO.Variabilný 

symbol pre R: 601020, variabilný symbol pre DZ: 603020. 

3. DZ, ktorí majú záujem o získanie, resp. predĺženie licencie DS A alebo DS P sa môžu o tejto možnosti 

informovať na pavol.pachnik@futbalsfz.sk. 
 

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok) 
1. Halová sezóna mládeže v kategórii žiačky WU15 - 1. kolo sa uskutoční formou 8 turnajov, z toho 2 sú v 
regióne SsFZ. 
Skupina E - 4.12.2019 v Ružomberku: Akadémia Juventus Žilina, MFK Ružomberok, MŠK Žilina, MŠK 
Námestovo, MŠK FOMAT Martin, MFK Tatran Liptovský Mikuláš 
Skupina F - 1.12.2019 v Badíne: MFK Zvolen, Jupie FŠ M. Hamšíka, MFK Dukla Banská Bystrica, FK 
Železiarne Podbrezová, FK Pohronie, MŠK Rimavská Sobota 
Prví traja z obidvoch skupín postúpia do 2. kola, ktoré sa odohrá 18.1.2020 v Badíne. 
Propozície, pravidlá a vyžrebovanie boli Technickým úsekom SFZ zaslané zúčastneným FK. 
2. Slovenský futbalový zväz v spolupráci s UEFA organizuje projekt 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. 
 

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

uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. 
V opačnom prípade registračné miesto na SsFZ žiadosť 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. V prípade, že má FK záujem o hráča pri splnení ustanovení čl. 15/(5) a (6) môže s použitím formulára „Žiadosť 
o dočasnú registráciu hráča“ postupovať aj v čase  mimo registračného obdobia s výnimkou obdobia 01.05. do 
15.07.príslušného roku. 

 
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 5.12.2019 o 11,00 hod.  v mieste konania Konferencie SsFZ v B. 
Bystrici. 

3. Konferencia SsFZ sa uskutoční vo štvrtok 5.12.2019 o 15,00 hod. v kongresovej sále OÚ v B. Bystrici.  
Zároveň oznamujeme, že všetky potrebné materiály súvisiace s konferenciou postupne nájdete na stránke 
www.ssfz.sk v časti KONFERENCIA SsFZ. 

4. V dostatočnom časovom predstihu upozorňujeme, že vyúčtovanie príspevkov zaslaných SsFZ v roku 2019 
je potrebné vykonať: 
- príspevok na činnosť ObFZ v pôsobnosti SsFZ – do 15.1.2020, 
- príspevok z projektu Podpory ..... – vybrané FK (príspevok vo výške 2.000 €) -  do 15.1.2020, 
- doteraz nevyúčtované (nezaslané – naplánované) príspevky z projektu Podpory... – vybrané turnaje 

mládeže pre rok 2019 ( FK a ObFZ) – najneskôr do 20.12.2019. 
5. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie 

Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link:https://www.futbalsfz.sk/3088 
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