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Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)  
Od vyhlásenia núdzového stavu a pandémie na Slovensku v prvej polovici marca, VV SsFZ nezasadal. Jeho 
posledné rokovanie sa uskutočnilo 13.2.2020. Odvtedy všetky operatívne opatrenia i rozhodnutia prijal hlasovaním 
členov VV formou per rollam. 
VV SsFZ takýmto spôsobom postupne schválil: 

- úhradu faktúry pre firmu AGROING za spracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému 
  povoleniu - Dom futbalu B. Bystrica v zmysle Zmluvy o dielo, 
- zrušenie všetkých súťaží SsFZ v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, pri dodržaní zásady – anulovania 
  všetkých dovtedy odohraných regionálnych súťaží r. 2019/2020 s  tým, že z tých súťaží nikto nepostúpi, ani  
  nezostúpi pre súťažný ročník 2020/2021, 
- kúpu časti pozemku SSD Žilina v prospech SsFZ o  výmere 157 m2, potrebnú pre bez- 
  problémové dokončenie vybavovania stavebnej dokumentácie - sídla SsFZ, 
- zníženie štartovného vkladu futbalovým klubom pre súťažný ročník.2020/21 na polovicu, 
- formát súťaží SsFZ dospelých od súťažného ročníka 2021/2022 nasledovne - Majstrovstvá regiónu 
  stred /MRS/ - 1 skupina 14 účastníkov, 2 skupiny 4.ligy /SEVER, JUH/ po 14 účastníkov  a 4 skupiny 
  5.ligy /A,B,C,D/ po 14 účastníkov, 
- vrátenie matričných poplatkov klubom za hráčov, ktorých transfer (prestup s obmedzením) schválený 
  v zimnom registračnom období (1.1. – 31.3.2020) ktorých uplatnenie bolo rozhodnutím o zrušení súťaží 

zmarené. 
  Vrátenie týchto prostriedkov vykoná sekretariát SsFZ dotknutým klubom z technických dôvodov formou 

mínusovej 
  položky v MZF za obdobie 07 2020. 

 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
(kontakt 0902229333) 

1. Z dôvodu objektívneho predčasného ukončenia súťažného ročníka 2019/2020 a následného neuplatnenia 
postupov a zostupov družstiev vo všetkých súťažiach, vedenie SsFZ rozhodlo ponechanie počtu družstiev 
v súťažiach SsFZ dospelých aj pre súťažný ročník 2020/2021. Z tohto dôvodu sa aktív ŠTK a KM pred 
začiatkom súťažného ročníka pravdepodobne neuskutoční a štartové čísla budú FK pridelené aj pre nový 
súťažný ročník také, ako boli vyžrebované pre súťažný ročník 2019/2020: 
TIPOS III.liga 
1. ŠKM Liptovský Hrádok 2. MFK Zvolen 3. MŠK Rimavská Sobota 4. TJ Jednota Bánová 5. MŠK 
Námestovo 6. TJ Baník Kalinovo 7. MŠK Fomat Martin 8. FTC Fiľakovo 9. TJ Družstevník Liptovská 
Štiavnica 10. MŠK Novohrad Lučenec 11. TJ Tatran Krásno nad Kysucou 12. MFK Žarnovica 13. TJ 
Tatran Oravské Veselé 14. ŠK Prameň Kováčová 15. FK Čadca 16. FK Rakytovce 
IV. liga S 
1. ŠK Javorník Makov 2. ŠK Olympia Bobrov 3. ŠK Závažná Poruba 4. ŠK Tvrdošín 5. TJ Družstevník 
BeláDulice 6. MŠK Kysucké Nové Mesto 7. OŠK Baník Stráňavy 8. MFK Dolný Kubín 9. ŠK Dynamo 
Diviaky 10. FK Slávia Staškov 11. OŠK Rosina 12. FK Slovan Žabokreky 13. OFK Teplička nad Váhom 14. 
FK Rajec 
IV. liga J 
1. TJ Sklotatran Poltár 2. FK Mesta Tornaľa 3. ŠK Badín 4. TJ Sokol Medzibrod 5. TJ Tatran Pliešovce 6. 
MFK Detva 7. TJD Príbelce 8. FK Slovenské Ďarmoty 9. ŠK Partizán Čierny Balog 10. FC 98 Hajnáčka 11. 
FK Šalková 12. FK Podkonice 13. MFK Spartak Hriňová 14. MŠK Tisovec 
V. liga A 
1. TJ Pokrok Stará Bystrica 2. TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 3. FK Tatran Turzovka 4. TJ Tatran 
Oščadnica 5. TJ Višňové 6. MFK Bytča 7. ŠK Čierne 8. ŠK Gbeľany 9. FK Predmier 10. ŠK Belá 11. FK 
Strečno 12. TJ Fatran Varín 13. OFK Kotešová 14. TJ Slovan Skalité 
V. liga B  
1. TJ Slovan Magura Vavrečka 2. MFK Tepličan 3. TJ Tatran Chlebnice 4. OŠK Bešeňová 5. FK Slovan 
Trstená 6. Oravan Oravská Jasenica 7. OŠK Likavka 8. OŠK Švošov 9. ŠK Turčianska Štiavnička 10. TJ 
Družstevník Dlhá nad Oravou 11. FK NIžná 12. TJ Družstevník Oravská Poruba 13. FO Tatran Sučany 14. 
Attack Vrútky 
V. liga C  
1. FK Sitno Banská Štiavnica/Štiavnické Bane 2. FK Brezno 3. FK Bacúch 4. TJ Lovča 5. FK Filjo 
Ladomerská Vieska 6. OŠK Lieskovec 7. TJ ŠK Sokol Jakub 8. ŠK Selce 9. OFK 1950 Priechod 10. OTJ 
Hontianske Nemce 11. OŠK Dobrá Niva 12. MFK Strojár Krupina 13. ŠK Hrochoť 14. ŠK Sásová 
V. liga D  
1. MFK Revúca 2. TJ Santrio Láza 3. OFK Olováry 4. TJ Družstevník Klenovec 5. FK Jesenské 6. TJ 
Družstevník Mýtna 7. FK Iskra Hnúšťa 8. ŠK Vinica 9. FK FC Baník Veľký Krtíš 10. TJ Ipeľ Balog nad 
Ipľom 11. TJ Jednota Málinec 12. TJ Vinohrad Čebovce 13. 1.FK Buzitka 14. OŠK Radzovce  



Štartovné čísla je možné zmeni ť len po vzájomnej dohode FK. 
V prípade neprihlásenia sa družstva dospelých do príslušnej súťaže v ktorej pôsobil v ročníku 2019/2020, 
bude sa na uvoľnené miesto dopĺňať družstvo z nižšej súťaže v zmysle územnej príslušnosti, podľa 
poradia v tabuľkách po jesennej časti 2019, ktoré v tejto mimoriadnej situácii berieme ako pomocné 
kritérium. 

2. Elektronické prihlášky  do súťaží sa aktivujú cez ISSF v termíne od. 1.6. – 21.6.2020. Prihlášky musí FK 
vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá 
dospelých aj mládeže. 

3. Informácie ohľadne podmienok štartu v jednotlivých súťažiach budú zverejnené v ďalších Spravodajcoch. 
4. Žiadosti FK o zmenu termínov, UHČ resp. hracích plôch v súťažnom ročníku 2020/2021 uvádzajte 

v prihláške resp. zasielajte podaním cez ISSF na ŠTK SsFZ v termíne do 17.7.2020.  
5. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2020/2021, všetky súťaže dospelých – 02.08.2020. 

Predpokladanú termínovú listinu (návrh) nájdete na stránke www.ssfz.sk. v časti KOMISIE – Športovo-
technická komisia – Materiály. 

6. Na základe výzvy ŠTK SFZ môžu jednotlivé ŠTK ObFZ predložiť svoje návrhy a pripomienky k Súťažnému 
poriadku futbalu. Tieto je potrebné zaslať, najneskôr do 13.5.2020 k zosumarizovaniu na adresu ŠTK 
SSFZ: stk.ssfz@gmail.com . 

 
Komisia mládeže (predseda Vladimír Remeselník)  
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160) 
1.  KM oznamuje :  
a) Vedenie SsFZ rozhodlo ponechanie počtu družstiev v súťažiach SsFZ mládeže aj pre súťažný ročník 
2020/2021, z dôvodu objektívneho predčasného ukončenia súťažného ročníka 2019/2020 a následného 
neuplatnenia postupov a zostupov družstiev vo všetkých súťažiach. 
Štartové čísla budú FK pridelené aj pre nový sú ťažný ro čník také, ako boli vyžrebované pre sú ťažný ro čník 
2019/2020. Štartovné čísla je možné zmeniť len po vzájomnej dohode  a odsúhlasení  FK podaním na KM v ISSF. 
Aktív ŠTK a KM pred začiatkom súťažného ročníka sa pravdepodobne neuskutoční. 
 
 b)  Elektronické prihlášky do súťaží mládeže SsFZ zasielať v termíne 01.06.2020 - 21.06.2020, 24:00. Prihlášky 
družstiev mládeže pre nový súťažný ročník si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa –  Prihláška do 
súťaže. Prihlášku musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farby výstroja v prihláške 
je pre aj družstvá  mládeže dorastu a žiakov.  
c) Informácie ohľadne podmienok štartu v jednotlivých súťažiach budú zverejnené v ďalších Spravodajcoch. 

d)               Začiatok súťaží mládeže ( dorastu aj žiakov) je plánovaný na 22..08.2020. Predpokladanú termínovú listinu (návrh) 
                  nájdete na stránke www.ssfz.sk. v časti KOMISIE – Komisia mládeže – Materiály. 

 
Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)  

1. Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými pre vierkami R sa uskuto ční, ak to okolnosti 
dovolia, 11. júla 2020. Všetci R  si na LS prinesú potvrdenie o lekárskej prehliadke  (R 3.L+program 
TALENT od športového lekára, ostatní od všeobecného  lekára). Žiadame Vás o naplánovanie si 
súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa  mohli uvedených akcií zú častni ť.  

2. Komisia delegátov SFZ v pravidelnej úradnej správe oznámila z objektívnych dôvodov zmenu 
konania licen čných seminárov  na získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie 
Delegáta stretnutia („P“) nasledovne: 

          Licen čný seminár licencie „A“ – Delegát zväzu sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 
hod.) a 4.7.2020 (do 13:00 hod.) v Hoteli Klar,  Ulica 1. mája 117,  L. Mikuláš. Predpokladaná výška platby 
za seminár licencie „A“ je 75 eur. 

          Licen čný seminár licencie „P“ – Delegát stretnutia sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 
hod.) a 4.7.2020 (do 18:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, L. Mikuláš. Predpokladaná výška platby 
za seminár licencie „P“ je 200 eur. 

          Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese sekretára KD Pavla Páchnika 
(pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 1.6.2020. 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. 

3. Ukon čenie činnosti R: Ján Sitár - KR úprimne ďakuje za dlhoročnú aktívnu činnosť. 
 
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 rozhodnutia VV SsFZ o zrušení súťažného ročníka 2019 – 2020 považujeme všetky schválené 
transferov (prestup s obmedzením) v zimnom registračnom období za bezpredmetné. Všetky takto 
schválené transfery uplynú automaticky (30.6.2020) a nie je teda potrebné žiadať o ich zrušenie. Chceme 
však pri tejto príležitosti požiadať dotknuté kluby, ktorým bol rozhodnutím VV SsFZ o zrušení súťaží 
zmarený zmysel uvedených transferov, aby sa v súlade s touto neočakávanou a zložitou situáciou 
spravodlivo a férovo  vyrovnali. Zároveň upozorňujeme, že MaK SsFZ, v súlade s RaPP, nemá 
oprávnenie do takýchto transferov (prestup s obmedzením) vstupovať a riešiť vzájomné vyrovnanie 
vyplývajúce z takto uzatvorených dohôd medzi KF. 

2. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra: 
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). 

 
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. Pracovníci sekretariátu SsFZ, v zmysle nariadenia SFZ, pracujú v tomto období „z domu“. V prípade potreby 
kontaktujte: 
L. Matejka - M: 0915 827 656, e-mail: matejka@ssfz.sk, 
M. Jánošová -  M: 0917 234 514, e-mail: futbal@ssfz.sk . 

3.   SFZ prišiel s iniciatívou v podobe projektu „Daj COVID-u gól“. Výzva využiť čas a energiu v období, keď 
      sme v dôsledku opatrení v boji s koronavírusom museli opustiť tradičné ihriská a športoviská, je adresovaná 
      najmä mladým futbalistom, futbalistkám, ale aj širšej špo rtovej verejnosti . „Trénuj a bav sa futbalom 
      v izbe, na dvore, či na ulici“ - je odkaz zástupcov SFZ, ktorí neváhali natočiť pre vás videá zo svojich domovov 
      so svojimi deťmi. V rámci tohto projektu chceme verejnosti priblížiť aj športové aktivity našich reprezentantov  
      a spôsob, akým sa im podarilo vysporiadať s domácou karanténou v tomto ťažkom období. Uvedený projekt 
      nájdete na stránke SFZ : https://www.futbalsfz.sk/daj-covidu-gol. 

 
 

 
 


