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Počas karantény žiadne podujatia 
Na základe rozhodnutia Krízového štábu a všeobecne známych okolností v súvislosti s rizikom prenosu 
ochorenia COVID-19, rušíme  počas vyhlásenej celoslovenskej karantény až do odvolania všetky akcie 
a podujatia v gescii SsFZ. Žiadame touto cestou futbalové subjekty na strednom Slovensku, vrátane 
ObFZ, nasledovať tento krok. Platí to aj pre prípravné zápasy FK a spoločné tréningy.  
 
Zároveň žiadame stránky (návštevy), najmä v súvislosti s vybavovaním matričných úkonov, aby 
kontaktovali pracovníkov sekretariátu SsFZ (nateraz pracujúcich z domu) telefonicky 0915 827 656 p. 
Matejka a 0917 234514 p. Jánošová, alebo mailom matejka@ssfz.sk, matrika@ssfz.sk.  
 
O prípadných ďalších opatreniach prijatých Krízovým štábom, prípadne orgánmi SsFZ vás budeme 
informovať prostredníctvom Spravodajcov SsFZ a informácií zverejnených na stránke www.ssfz.sk. 
 

Začiatok všetkých majstrovských sú ťaží sa odkladá 
  
Mimoriadna situácia v súvislosti s koronavírusom na Slovensku pokračuje. Prijaté opatrenia príslušných 
orgánov a s najväčšou pravdepodobnosťou aj tie budúce, neumožňujú štandardný spoločenský 
a športový život. Preto odkladáme  začiatok jarnej časti všetkých  sú ťaží roč. 2019/20 riadených SsFZ  

 
na neur čito. 

 
Podľa aktuálneho vývoja budeme futbalové hnutie na strednom Slovensku včas informovať, je potrebné 
počítať aj s najkrajnejším riešením , t. j. so zrušením jarnej časti všetkých futbalových sú ťaží. 
      Vedenie SsFZ 
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
(kontakt 0902229333) 
1. Začiatok súťaží dospelých a mládeže jarnej časti 2019/2020 sa odkladá v zmysle INFO SsFZ. 
2. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ resp. HP v MFS: 

• FK Attack Vrútky – Dospelí a mládež – HP: Hlavný štadión /Novomeského 1, Martin/ 
• FK Kysucké Nové Mesto – jarná časť 2019/2020 – SO/UHČ 
• FK Sučany – jarná časť 2019/2020 – NE/UHČ 
• 28.03.2020 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo IV. liga J Č. Balog – Detva /UT Podbrezová-Skalica/ 
• 28.03.2020 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo V. liga D Čebovce – Olováry  
• 29.03.2020 /nedeľa/ o 15,00 hod. 16.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – Bánová /v prípade nepriaznivého 

počasia – 27.3. UHČ – UT Ružomberok/ 
• 05.04.2020 /nedeľa/ o 10,30 hod. 15.kolo Medzibrod – Podkonice  
• 10.04.2020 /piatok/  o 13,00 hod. 18.kolo TIPOS III. liga L. Hrádok – R. Sobota  
• 12.04.2020 /nedeľa/ o 15,30 hod. 18.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – Kalinovo /v prípade nepriaznivého 

počasia – 11.4. UHČ – UT Ružomberok/ 
• 12.04.2020 /nedeľa/ o 10,30 hod. 18.kolo TIPOS III. liga Rakytovce – Zvolen  
• 26.04.2020 /nedeľa/ o 10,30 hod. 20.kolo TIPOS III. liga Rakytovce – R. Sobota  
• 01.05.2020 /piatok/  o 17,00 hod. 21.kolo TIPOS III. liga Martin – Čadca /Žabokreky/ 
• 01.05.2020 /piatok/  o 16,00 hod. 14.kolo V. liga A Predmier – Bytča  
• 07.05.2020 /štvrtok/ o 17,00 hod. 22.kolo TIPOS III. liga L. Hrádok – Martin  
• 16.05.2020 /sobota/ o 15,00 hod. 21.kolo V. liga A Strečno – Skalité  

3. Zmena farby výstroja: 
• ŠKM Liptovský Hrádok – základná /čiernozelená, čierna, zelená/, náhradná /bielozelená, zelená, zelená/ 
• FK Selce – základná /čierna, čiernobiela, čierna/, náhradná /modrožltá, modrá, modrá/ 

4. Začiatok súťaží dospelých – jarná časť 2019/2020 – odložený na neurčito. 
5. 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 neschva ľuje zmeny  termínov, UH Č a HP v MFS:  
o 16.kolo, IV. liga U19 Juh, Rimavská. Sobota - Tornaľa,  odklad súťaže na neurčito 
o 14.kolo, V. liga U19, sk. A, Stráňavy – Kamenná Poruba, odklad súťaže na neurčito 
o  15.kolo, V. liga U19, sk. B, Chlebnice – Rabča, odklad súťaže na neurčito 



2.  KM oznamuje :  
 začiatky všetkých súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 riadených 
  KM SsFZ  sa odkladajú na neurčito. 
 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)  
Uznesenia týkajúce sa  ostatných oznamov  v zmysle DP: 
U 889:  Roman Kaštan 1298870 , na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa rozhodcu z 
delegácie na MFS DS - pokarhanie.  Poplatok  10 € uhradiť na účet SsFZ do 27.03.2020 (doklad o úhrade 
predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 64/1a, 5 DP, čl. 11 DP. 
U 890: Matúš Bryndziar 1284354 , na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa rozhodcu z 
delegácie na MFS DS - pokarhanie.  Poplatok  10 € uhradiť na účet SsFZ do 27.03.2020 (doklad o úhrade 
predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 64/1a, 5 DP, čl. 11 DP. 
U 891: Igor Roštár 1015874 , berie na vedomie žiadosť rozhodcu  o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U343 a 
podmiene čne upúš ťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020 , od 13.03..2020 podľa čl. 
41/1, 2 DP. 
U 892: Marián Lauer 1317007 , berie na vedomie žiadosť delegáta zväzu  o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej 
U344 a podmiene čne upúš ťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020 , od 13.03..2020 
podľa čl. 41/1, 2 DP. 
U 893: Peter Jesenský 1317500, berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 635 a podmiene čne upúš ťa  
od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020 , od 13.03.2020 podľa čl.41/1,2  DP.  
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SsFZ (okrem rozhodnutí pod ľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 
DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SsFZ v lehot e do siedmich dní odo d ňa oznámenia rozhodnutia 
disciplinárnej komisie SFZ ( čl. 84, ods. 1 DP).  
 
Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)  

1. Dôrazne žiadame R Čutka, Forbak, Pelle o okamžité uhradenie poplatku 1 0 € za zimný seminár vo 
Vyhniach podľa pokynov zverejnených v predošlých spravodajcoch. Doklad o úhrade zašlite na 
andrejhrmo@gmail.com 

2. KR SsFZ oznamuje, že na základe rozhodnutia Krízové ho štábu SR o zákaze konania všetkých 
kultúrnych a športových podujatí a z dôvodu zhoršuj úcej sa situácie oh ľadom korona vírusu 
odkladá plánované akcie nasledovne: 1. Zimné fyzick é previerky rozhodcov SsFZ plánované 
24.3.2020 sa odkladajú na 7.4.2020 v Kysuckom Novom  Meste, 2. Náhradný termín zimných 
seminárov R a DZ plánovaný d ňa 24.3.2020 sa takisto odkladá na 7.4.2020 od 17:00  hod. v moteli 
Skalka, 023 36 Rado ľa 392. V prípade pretrvávania aktuálneho stavu Vás budeme o ďalšom postupe 
včas informova ť. 

3. Žiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ 
k 31.3.2020 najneskôr do 1.4.2020. 

4. Komisia delegátov SFZ v pravidelnej úradnej správe oznamuje, že v termíne 5. – 6. júna 2020 
usporiada licen čné semináre na získanie, resp. pred ĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie 
Delegáta stretnutia („P“).  Miesto konania, ako aj ďalšie informácie budú zverejnené v mesiaci marec. 
Záujemcovia sa môžu prihlási ť zaslaním záväznej prihlášky na e-mailovú adresu se kretára KD 
Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk), najnes kôr do 5.5.2020. Všetky potrebné tlačivá k 
prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie 
SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, 
potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne 
maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou 
vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví. 
Predpokladaná cena licencie „A“ je 75 eur a licencie „P“ 200 eur. Pokyny k príprave obdržia prihlásení 
účastníci e-mailovou poštou. 

5. 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 

6. 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 

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

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)  
1. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku pozastavujeme do 
odvolania všetky aktivity. Sledujte prosím vo zvýšenej miere web SsFZ. 
 
Trénersko-metodická  komisia (predseda Vojtech Ková č) 
1. Úsek vzdelávania trénerov pozastavuje  všetky aktivity v oblasti vzdelávania trénerov vo svojej pôsobnosti až 

do odvolania . 
 

 Matri čná 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). 

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 hrá ča. 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 štartova ť v sú ťažnom 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 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 . 

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 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. 

 

 
 


