
Spravodajca č. 32/2019-20      21. 2.2020 

 

 
 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo) 
VV SsFZ , na svojom zasadnutí 13.2.2020 v B. Bystrici, okrem iných: 
 
Zobral na vedomie: 

- kontrolu plnenia uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ, 

- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ, 

- informácie predsedov ŠTK a KR o stave príprav jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 súťaží 

dospelých a mládeže, 

- vyhodnotenie priebehu zimných seminárov R a DZ, predložené v písomnej podobe a doplnené 

predsedom KR, 

- vyhodnotenie činnosti TMK SsFZ v roku 2019, informáciu o pláne školení a doškolení v roku 

pripravovaných úsekom vzdelávania TMK SsFZ v roku 2020, ako aj informácie o činnosti výberov 

SsFZ v roku 2019, 

- vyhodnotenie turnaja „Mladé talenty 2020“ v Korni, ako aj účinkovanie výberu SsFZ na tomto turnaji. 

Prerokoval: 

- vyhodnotenie „25. ročníka slávnostného vyhlásenia ankety 11-tka SsFZ za rok 2019 a prijal opatrenia, 

- informácie z priebehu pracovných porád so zástupcami FK súťaží riadených SsFZ, ktoré sa uskutočnili 

po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 a prijal opatrenia, 

Schválil: 

- upravený Štatút Športovo-technickej komisie SsFZ, 
- Zmluvu o dielo so zhotoviteľom Agroing-Lichý, s.r.o. na: 

 vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Dom futbalu“ v rozsahu pre vydanie 
stavebného povolenia 

 vypracovanie realizačnej PD v dohodnutom rozsahu 

 výkon inžinierskej činnosti v štádiu prípravy aj realizácie stavby 
             VV zároveň schválil postup pri výbere zhotoviteľa. 

- na návrh TMK zoznam vybraných turnajov, ktoré podporí v roku 2020 z projektu „Pravidlá pre 
rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v 
podmienkach  SsFZ - Vybrané turnaje mládeže“ pre futbalové kluby i príslušné ObFZ (materiál bude 
zverejnený v krátkom čase na stránke SsFZ v časti VÝKONNÝ VÝBOR), 

- na návrh predsedu KR, pred zahájením jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020: 

 vyradenie z nominačnej listiny R  rozhodcu J. Súhradu – na vlastnú žiadosť (ukončenie 
činnosti R) 

 preradil na NL R IV. ligy rozhodcov J. Súhradu a M. Bútoru – na vlastnú žiadosť 

 zaradenie na NL R III. Ligy M. Železňák a T. Batiz 

 po konzultácii s príslušnými ObFZ zaradil na NL R V. ligy: K. Singlárovú, M. Zolczera, R. 
Bagalu, M. Baláža, F. Mózera, R. Markoviča a P. Pavláka 

 zaradil na NL DZ V. ligy: M. Potančoková, L. Hlinica, M. Záleha a A. Koós, 
- na návrh predsedu TMK : 

 plán prípravy výberov SsFZ na I. polrok 2020 

 propozície „Medzioblastných turnajov“ MŽ ročník 2008 v pôsobnosti SsFZ, 

- predbežne uskutočnenie „26. ročníka slávnostného vyhlásenia ankety 11-tka SsFZ za rok 2020“ 
8.1.2021 v hoteli LUX v B. Bystrici, 

- úpravy V RS SsFZ 2019/2020, kap. XVII. ods. 8 a doplnil nový ods. 9.: 
8. V MFS dospelých (dorastu a II. ligy U15, v prípade že bola podaná sťažnosť podľa kap. XIX. RS) 

je usporiadajúci FK povinný prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 48 hod. po MFS 
nahrať videozáznam z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF na http:/video.sportnet.online/login, 
v tvare: 

- prvé okno – zostrih dôležitých momentov z MFS (highlight), napr. góly, pokutové kopy, ČK, 
vyložené gólové príležitosti, atď., v časovom rozsahu do 3 min. – jeho vyhotovenie nebude 
riadiaci orgán vyžadovať, 

- druhé okno – prvý polčas; bod nula je pokyn R za začiatok MFS; vyhotovený videozáznam 
v zmysle ustanovení tejto kapitoly, 

- tretie okno – druhý polčas; bod nula je pokyn R za začiatok druhého polčasu; vyhotovený 
videozáznam v zmysle ustanovení tejto kapitoly. 

9.   V prípade, ak má zástupca usporiadajúceho FK problém s nahratím videozáznamu z MFS 
       v stanovenom termíne do modulu na nahrávanie v ISSF (technický problém) upovedomí 
       o tejto skutočnosti sekretariát SsFZ. 

 

 

  



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:matejka@ssfz.sk s poznámkou: FK, názov projektu, 

etapa.  

 
Ďalej dávame do pozornosti FK venujúcim sa výchove mladých futbalistov, že aj v roku 2020 pokračuje SsFZ 
v podpore takejto činnosti a ponúka možnosť uchádzať sa o podporu uvedených aktivít v projekte: 

 o podporu činnosti mládežníckych družstiev v rámci klubu v zmysle  „Pravidiel pre rozdelenie a vyúčtovanie 
finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK, 
výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti o zaradenie do systému podpory rozvoja mládežníckeho 
futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK – najneskôr do28.2.2020 na sekretariát SsFZ. 

Podrobné pokyny, ako aj formulár žiadosti nájdete na stránke SsFZ (www.ssfz.sk v časti DOKUMENTY). 
Pripomíname, že SsFZ bude akceptovať len žiadosti  zaslané v termíne, na uvedenom tlačive a opatrené 
stanoviskom ObFZ v pôsobnosti ktorého klub vykonáva svoju činnosť. 
 

V dostatočnom časovom predstihu upozorňujeme trénerov družstiev súťaží SsFZ, prípadne vedúcich jednotlivých 
družstiev aby (si) prekontrolovali platnosť trénerských licencií. V prípade, že sa im platnosť TL skončila (končí) je 
potrebné sledovať Správu TMK, prípadne kontaktovať úsek vzdelávania TMK. 

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 
(kontakt 0902229333) 
1. Žiadosti FK o zmenu termínov, UHČ resp. hracích plôch v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 zasielať 

cez ISSF na ŠTK SsFZ v termíne do 10.3.2020.  
2. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ resp. HP v MFS: 

 FK Attack Vrútky – Dospelí a mládež – HP: Hlavný štadión /Novomeského 1, Martin/ 

 28.03.2020 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo IV. liga J Č. Balog – Detva /UT Podbrezová-Skalica/ 

 16.05.2020 /sobota/ o 15,00 hod. 21.kolo V. liga A Strečno – Skalité  
3. Začiatok súťaží dospelých – jarná časť 2019/2020 – 29.03.2019. 
4. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2020/2021, všetky súťaže dospelých – 02.08.2020. 
 

Komisia mládeže (predseda Vladimír Remeselník) 
(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, Staškov- NE, 10:30 
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 16:00 
V. liga U19, sk. A:  
Kamenná Poruba - SO ÚHČ dosp.,  Radoľa - NE predz. dosp. , Štiavnik - SO ÚHČ dosp.,  Víšňové - NE predz. 
dosp.,  Makov - SO ÚHČ dosp. , Skalité - SO ÚHČ dosp. , Rajec  – SO 14:30 , Strečno - SO ÚHČ dosp., Strečno, 
NE, predz. dosl.,(14.,20.,25.kolo ) 
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 
14:00 
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., 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 Potôčky, Klín – PA 15:00/17:00, Attack Vrútky – ihrisko Martin, Raková – 
NE,10:00/11:45 
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:  
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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 – SO UHČ  
III. liga U15/ U13, sk. C: 
Lučenec – PA 15:00/17:00, Senohrad – ihrisko Bzovík 
Žlté podfarbenie - nové zmeny platné len od jarnej časti 
b) FK Attack Vrútky  pre  stretnutia  mládeže  v jarnej časti súťažný ročník 2019/2020 HP ihrisko Martin,  Hlavný 
štadión, Novomeského 1, Martin. 
2. KM oznamuje : 
a) Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020: 

dorast                    III. liga U19/U17,                  28. - 29. marca 2020 

 IV. liga U19,sk.Sever, Juh - 28. - 29. marca 2020  

 V. liga U19,sk. A,B,C, D,       28. - 29. marca 2020  

žiaci                       II. liga U15/U13,sk. Sever, Juh, 28. - 29. marca 2020 

 III. liga U15/U13 sk. A,B,C – 28. - 29. marca 2020 
b)  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, 6-7, 5 - voľno, 2. kolo, 09.-10.05.2020,5-6, 7 - voľno,  
                                        3. kolo, 16.-17.05.2020, 7-5, 6 - voľno, 4. kolo, 23.-24.05.2020,7-6, 5 – voľno, 
                                        5. kolo, 30.-31.05.2020, 6-5, 7 - voľno, 6. kolo, 06.-07.06.2020,5-7, 6 - voľno ,       o 
záchranu 8.-10.:      1. kolo, 03.-04.05.2020, 9-10,8- voľno, 2. kolo, 09.-10.05.2020, 8-9, 10- voľno,  
                                        3. kolo, 16.-17.05.2020, 10-8, 9 - voľno, 4. kolo, 23.-24.05.2020,10-9, 8- voľno,                  
                        5. kolo, 30.-31.05.2020, 9-8 , 10 -voľno, 6. kolo, 06.-07.06.2020,8-10, 9 - voľno 
V. liga U19, skupina "D" o postup 1.-3. : 1. kolo, 03.-04.05.2020, 2-1, 3- voľno  
                                         2. kolo, 09.-10.05.2020, 3-2, 1-voľno,  3. kolo, 16.-17.05.2020, 1-3, 2- voľno 
                                         4. kolo, 23.-24.05.2020, 2-3, 1-voľno,  5. kolo, 30.-31.05.2020, 3- 1, 2 - voľno 
                                         6. kolo, 06.-07.06.2020, 1-2, 3 - voľno  
 o záchranu 4.-6.:          1. kolo, 03.-04.05.2020,  5-4, 6 - voľno , 2. kolo, 09.-10.05.2020, 6 -5, 4- voľno  
                                         3. kolo, 16.-17.05.2020, 4-6, 5- voľno,    4. kolo, 23.-24.05.2020, 5-6, 4 - voľno 
                                         5. kolo, 30.-31.05.2020,  6 -4, 5 – voľno, 6. kolo, 06.-07.06.2020,  4-5, 6 - voľno  
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   
c) 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. 
Termíny   jarnej nadstavbovej časti  sú v uvedené hore  v bode 1.  
d) Žiadosti o striedavý štart (SS) hráčov v zmysle SP čl. 28,ods. 8. – 10. je povinné  predložiť prostredníctvom ISSF 
najneskôr 3 dni pred začiatkom jarnej časti súťaže, ktorá začína skôr. Počet hráčov  v je ustanovený RS čl. XI. bod 
11 . 
e) FK Attack Vrútky  stretnutia  mládeže  v jarnej časti súťažný ročník 2019/2020 odohrá na HP ihrisko Martin,  
Hlavný štadión, Novomeského 1, Martin. ( US 31 – ŠTK, 14.2.2020 ) 
3. KM žiada FK: 
a) skontrolovať  vyžrebovania súťaží v ISSF ( správne uvedený požadovaný deň, hrací čas a HP) 
 a v prípade nezrovnalostí so  schválenou trvalou výnimkou uvedenou  v bode 1, US č. 32.  kontaktovať  
mailommladezssfz@gmail.com, predsedu KM.  
4.  KM upozorňuje: 
a ) FK , že 26. kolo jarnej časti sa odohrá  v stredu ( pracovný deň ). V prípade potreby  nutnej úpravy   vopred 
kontaktovať mailommladezssfz@gmail.com, predsedu KM. 
b) na nutnosť dodržiavať SP čl. 36 a RS čl.VI., bod 7 - Zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov a 
miest MFS. KM a nebude akceptovať požiadavky , ktoré sú nad rámec uvedených zásad a náhradných termínov 
uvedených v TL (RS čl. IV, Termínová listina) 
c) hráč môže štartovať za družstvo vyššej vekovej kategórie, po splnení podmienok uvedených v SP čl. 46 ( 

písomný súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára) 
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d) na RaPP SFZ článok 18, bod 6. „hráč môže v priebehu jedného súťažného ročníka štartovať najviac za dva 
kluby“. 
4. KM žiada: 
a) FK zaslať vyjadrenie podaním na KM v ISSF k termínovej listine  2020/ 2021 – začiatok súťaží mládeže , 
v termíne do 25.02.2020, 24:00. Otázku obdržali FK uznesením v ISSF. 
b) FK,  ktoré v zimnom období organizujú halové turnaje, aby poskytli KM informácie o turnajoch na 
mladezssfz@gmail.com. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko) 
1. Dôrazne žiadame R Bednárik, Čutka, Forbak, Pelle o okamžité uhradenie poplatku 10 € za zimný 

seminár vo Vyhniach podľa pokynov zverejnených v predošlých spravodajcoch. Doklad o úhrade zašlite na 

andrejhrmo@gmail.com 

2. Náhradný termín zimných seminárov R a DZ sa uskutoční dňa 24.3.2020 od 17:00 hod. v moteli Skalka, 

023 36 Radoľa 392. 

3. Žiadame všetkých R a DZ, ktorí používajú na mailovú komunikáciu doménu „azet“ aby si založili účet na 

spoľahlivejšej doméne (najlepšie „gmail“) a následne o tom informovali na andrejhrmo@gmail.com  

adelegacia.ssfz@gmail.com 

4. Prosíme všetkých R a DZ, aby si na stránke www.kr-ssfz.sk v časti Nominačné listiny skontrolovali svoje 

údaje. Prípadné nedostatky posielajte mailom na batiztomas@gmail.com 

5. Na stránke www.kr-ssfz.sk sú zverejnené dohody o pracovnej činnosti so SsFZ na rok 2020, pokyny boli 

zaslané e-mailom. 

6. Zmena kontaktov: Mário Machyniak – machyniakmajko@gmail.com, Ivan Belán - iculik181@gmail.com 

7. Ospravedlnenia R:Dančo – pracovné dni, Horný – 7.3., 14. – 15.3., Matejčík – ukončenie PN, Čuboň – celý 

marec, od apríla pracovné dni a soboty, Hedvigy – pracovné dni, Dodok – 28.3., 4.4., 11.4., 18.4., Schober – 

pracovné dni, Janidžár – pracovné dni 8.5. – 28.6., Jančo – 21.3., 11.4., 2.5. po 12h, 23.5. po 12h,6.5, 17.5, 

13-14.6, 21.6., Burger – 7.3., Majerčík – 10. – 12.4., Sikora – pracovné dni, Ježík – 21.3., 5.4. do 12:00, 18. 

– 19.4., 25.4., 8.5., 23.5. do 13:00, Hones – 1.3., 14-15.3., Páleš – pracovné dni, Krajči – 20.5., Belko – 14. -

15.3., Valentýni – celá jarná časť, Hraško – 7.3., 21.3. 
 
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zaslať obratom na mail: 

delegacia.ssfz@gmail.com. 
 

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok) 
1. Zimný aktív KŽF SsFZ sa uskutoční v utorok 17. marca 2020 o 10:30 hod. v Žiari nad Hronom. Pozývame 
naň zástupcov FK II. ligy žiačok WU15 a prosíme ich, aby si záležitosti zariadili tak, aby sa uvedeného aktívu mohli 
zúčastniť. Takisto na aktív pozývame všetkých záujemcov z radov FK o štart v súťažiach ženského futbalu 
(WU15, WU19, príp. WU11) pre sezónu 2020/2021. 
2. KŽF SsFZ premiérovo organizuje v dňoch 5. a 6. júna 2020 neoficiálne celoslovenské finále II. ligy žiačok. Pôjde 
o turnaj víťazov druhých líg WU15 BFZ, ZsFZ, SsFZ a VsFZ. Miesto a bližší harmonogram sú v štádiu riešenia. 
Cieľom turnaja je ďalšie spropagovanie ženského futbalu a možnosť športovej konfrontácie medzi štyrmi 
regionálnymi víťazmi druhej najvyššej súťaže žiačok na Slovensku. 
3. 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. 
 

Trénersko-metodická  komisia (predseda Vojtech Kováč) 
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Čadca organizuje v termíne 06.04.2020 – 

17.06.2020 v Kysuckom Novom Meste školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na 
školenie je možné do 15.03.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a 
záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia. 

2. TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ Zvolen so súhlasom TÚ SFZ organizuje 11.03.2020 (streda) od 15.00 
hod. vo Zvolene v areáli štadióna MFK Zvolen seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA 
GRASSROOTS C v trvaní 5 hodín. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár 
(obmedzený počet účastníkov - 50 trénerov) posielajte do 01. marca 2020 na priloženom tlačive prihlášky 
(www.ssfz.sk / úvodná stránka - aktuality) mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com 

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila) 
1. V zmysle RaPP čl. 19 (2) je možné podávať žiadosť o prestup amatéra: 

 od 01. 01. do 31. 03 kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) 

 od 01. 01. do 31. 03 kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 
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2. Zároveň upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je 
platný do 30.6.2020. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom 
prestupovom období (do 31.3.2020) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné 
ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom 
(zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup s obmedzením. Pri tejto príležitosti 
tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “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“.Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného 
ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie 
SP  (striedavý štart). 

3. 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. 

4. V uplynulom období bola 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. 

5. 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. 

 

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 12.3.2020 (vo štvrtok) o 14,30 v B. Bystrici. 
3. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na 

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