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Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)  
Zasadnutie VV SsFZ 4.6.2020 v B. Bystrici, okrem iných: 
Zobral na vedomie: 

- kontrolu plnenia uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ, 
- informáciu o uzneseniach prijatých VV SsFZ od ostatného riadneho zasadnutia (13.2.2020) formou per 

rollam, 
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ, 
- informáciu predsedu KM o predbežnom záujme FK o štart družstiev žiakov a dorastu v jednotlivých 

súťažiach, 
- informácie predsedu KR o príprave R a DZ na nový súťažný ročník, 
- informáciu MaK o priebehu zimného registračného obdobia, 
- informáciu predsedu HK a vedúceho sekretára o platobnej disciplíne FK, 
- informáciu predsedu RK o vzdaní sa funkcie člena RK M. Antola, 
- informáciu predsedu SsFZ o zámeroch pri príprave nového ročníka SP (najpravdepodobnejšie len FK III. 

ligy, prípadne IV. líg). 
Prerokoval: 

- možnosť konania Konferencie SsFZ, spôsob schválenia nevyhnutných dokumentov a prijal opatrenia, 
- Výročnú správu SsFZ za rok 2019 a Správu nezávislého audítora za rok 2019 z preskúmania účtovnej 

závierky a Výročnej správy SsFZ a odporúča ju delegátom Konferencie SsFZ schváliť 
-  spôsob uskutočnenia Aktívu ŠTK, KM a KŽF, 
- prípravu nového súťažného ročníka 2020/2021 a RS SsFZ 2020/2021 a prijal opatrenia, 
- návrh predsedu KM na novelizáciu Štatútu KM SsFZ, 
- podkladový materiál o spracovaní a vyhodnotení žiadostí FK o zaradenie do projektu podpory rozvoja 

mládežníckeho futbalu v SsFZ – vybrané FK. 
Schválil: 

- neuskutočnenie Konferencie SsFZ (pôvodne plánovanú na 7.5.2020) z technických príčin, prerokovanie 
a schválenie  Výročnej správy SsFZ za rok 2019 a Správy nezávislého audítora za rok 2019 z preskúmania 
účtovnej závierky a Výročnej správy SsFZ a Správy o činnosti VV SsFZ od konferencie 5.12.2019 formou 
hlasovania per rollam (čo umožňuje novelizácia príslušnej legislatívy). O spôsobe prerokovania 
a hlasovania budú delegáti konferencie v krátkom čase informovaní. Prerokovanie ostatných aktuálnych 
bodov z pôvodného programu konferencie sa prekladá na december, 

- návrh ŠTK a KM, aby sa Aktív ŠTK z technických dôvodov neuskutočnil za účasti zástupcov klubov 
v tradičnej podobe, ale prostredníctvom informácií s využitím web. stránky SsFZ, 

- textovú časť RS SsFZ 2020/2021 a pri zaraďovaní družstiev do jednotlivých súťaží zaviazal ŠTK 
z termínových dôvodov dodržať stanovený počet účastníkov jednotlivých súťaží tak, ako boli uvedené v RS 
SsFZ 2019/2020, KM odporučil tiež dodržať stanovené maximálne počty účastníkov, 

- úpravu odmien delegovaných osôb pre kategóriu U15 a U13 (zosúladenie s ZP – bez vplyvu na výšku 
poplatku pre kluby), 

- v prípade, že bude možnosť pre súťažný ročník 2020/2021 zaradiť do II. LSD a LMD Východ ďalšieho 
účastníka odporučil na zaradenie družstvá MŠK Novohrad Lučenec, 

- na návrh predsedu KR, pre súťažný ročník 2020/2021 zrušenie vekových limitov pre R a DZ, 
- Romana Horáka ako kandidáta  pre zaradenie na NL DZ SFZ v súťažnom ročníku 2020/2021, 
- návrh na zaradenie FK Akadémia Juventus Žilina, MŠK K. N. Mesto, MFK Dolný Kubín a MFK Detva do 

zoznamu klubov so štatútom čakateľ ÚTM, 
- zoznam FK zaradených do systému podpory a rozvoja mládežníckeho futbalu – vybrané FK pre rok 2020 

nasledovne: MFK Detva, MŠK K. N. Mesto, MFK D. Kubín, FTC Fiľakovo, OŠK Havran Ľubochňa, MŠK 
Tisovec, OŠK Lisková, Tatran Klin, ŠK Závažná Poruba, Slovan Skalité, OŠK Or. Polhora, OŠK Breza a TJ 
Novoť. Uvedené kluby v zmysle projektu obdržia zálohovo príspevok na skvalitnenie tréningového procesu 
a činnosť ml. družstiev vo výške 1.000 € a v prípade, že bude v roku 2020 naplnený príspevok zo strany 
SFZ v nezmenenej výške a jednotlivé FK prihlásia svoje družstvá mládeže v novom súťažnom ročníku do 
stávajúcich, resp. vyšších súťaží, obdržia zvyšnú časť príspevku, 

- zrušil uplatnenie ekonomických sankcií vyplývajúcich z RS SsFZ 2019/2020, kap. V. bod 2. Podmienka 
o počte R, 

- plán práce orgánov SsFZ na II. polrok 2020, 
- novelizovaný Štatút KM SsFZ, 
- na návrh predsedu RK Ladislava Korčeka za člena RK SsFZ. 

XXXX – oprava preklepu. 
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
(kontakt 0902229333) 
1. SLOVNAFT CUP 2020/2021  –  
        Prihlášky do nového ročníka Slovenského pohára si môžu FK III. ligy, IV. ligy aj V. ligy  aktivovať cez ISSF → 

SFZ do 26.6.2020. 1.kolo SC je naplánované na 25.- 26.7.2020. 



2. 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 neuskutoční a štartové čísla budú FK pridelené aj pre nový súťažný ročník také, 
ako boli vyžrebované pre súťažný ročník 2019/2020. Štartovné čísla je možné zmeniť len po vzájomnej 
dohode FK. 

3. 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. 

4. 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. 
5. 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. 
6. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2020/2021, všetky súťaže dospelých – 02.08.2020. 
        Návrh termínovej listiny nájdete na stránke www.ssfz.sk. v časti KOMISIE – Športovo-technická komisia – 

Materiály.  
 

Komisia mládeže (predseda Vladimír Remeselník)  
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160) 
1. KM oznamuje:  

a) Elektronické prihlášky do súťaží mládeže SsFZ zasielať v termíne 01.06.2019 - 21.06.2019, 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. Všetky súťaže sú už sprístupnené 
v ISSF. 

b) Štartové čísla budú FK pridelené aj pre nový súťažný ročník také, ako boli vyžrebované pre súťažný ročník 
2019/2020. Štartovné čísla je možné zmeniť len po vzájomnej dohode  a odsúhlasení  FK podaním na KM 
v ISSF. 

c) Aktív ŠTK a KM pred  začiatkom súťažného ročníka sa neuskutoční .  KM spracuje prihlášky  v termíne  
22.6. - 25.6.2020. Po tomto spracovaní  bude na stránke www.ssfz.sk. v časti KOMISIE – Komisia mládeže 
– Materiály uverejnené zaradenie družstiev aj z trvalými zmenami. Žiadame FK, aby do 30.06.2020, 24:00  
vo vlastnom záujme si to skontrolovali a v prípade potreby informovali podaním v ISSF komisiu mládeže . 
Po uvedenom termín 30.06.2020, 24:00 už nebude KM akceptovať  akékoľvek zmeny ( tento termín je 
virtuálne termínom Aktívu KM ) . 

d) Po odsúhlasení požiadaviek s KR- OU, KM v Spravodajcovi oznámi trvalé zmeny. KM upozorňuje, že hrací 
deň pre mládež je SO a pri posudzovaní bude postupovať v zmysle RS , SP. 

e) 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. 

f) Štartovné čísla pre nový ročník ( tak ako boli vyžrebované v ročníku 2019/2020) sú zverejnené v US č. 46 
a 47 ( 29.05. a 05.06.2020). 

2. KM informujeme:  
a) FK V. liga U19, sk. C a D, že v zmysle záverov Konferencie SsFZ zo dňa 5.12.2019, v prípade  menšieho 

počtu prihlásených družstiev v týchto skupinách, ( prihlasuje sa podľa regionálnej príslušnosti), vytvorí sa 
spoločná skupina C. Taká skutočnosť bude klubom oznámená hneď po ukončení prihlasovania do súťaží 
t.j. 22.6.2020 uznesením v ISSF aj s ďalšími pokynmi. 

 
 Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)  
Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov  v zmysle D P: 
U 894:  DK SsFZ na základe rozhodnutia VV SsFZ [ z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou 
COVID-19 sa rušia sa všetky súťaže SsFZ (dospelí, dorast, žiaci) jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020  a 
výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych súťaží roč.2019/2020 sa anulujú ] s poukazom na čl. 14/1 
Stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom 
ročníku 2019/2020 podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie, vstupu 
na štadión  do 8 súťažných stretnutí alebo  8 týždňov, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa rušia ( t.j. považujú sa 
za vykonané).  
Disciplinárna sankcia U 853 Adrián Molnár 1332304 (FK Mesta Tornaľa, IV. liga JUH) sa od posledného súťažného 
kola prerušuje a začína plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021. 
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. Letné fyzické previerky všetkých R  (Cooperov test) sa uskuto čnia, ak to okolnosti dovolia, 11. júla 
2020 v Kysuckom Novom Meste pod ľa v tom čase aktuálne platných pokynov v súvislosti s COVID-
19 vydaných vládou SR. Všetci R  si prinesú potvrdenie o lekárskej prehliadke (R 3. L+program 
TALENT od športového lekára, ostatní od všeobecného  lekára).  



       Po FP sa letný seminár NEUSKUTO ČNÍ! Bude sa kona ť len náhradný zimný seminár pre 
nasledovných R a DZ , ktorí sa ho nezú častnili v pôvodnom termíne:  

       R - Antalík, Ďurkovi č, Fajčík, Hajdová, Chovanec, Janidžár, Kelemen, Kuchársky , Kyzek, Majer, Marko, 
Riško, Štrba Miloš, Tutura. 

       DZ - Koša, Drozd, Hulák, Králik, Macek, Osla nec, Sikora, Šmidriak, Hlinica, Záleha 
          Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli  
          uvedených akcií zú častni ť. 

2. Ďalšie akcie plánované v roku 2020 (za predpokladu priaznivej situácie ohľadom COVID-19): 
• Letný seminár všetkých DZ  sa uskutoční 30.7.2020 (informácie budú zaslané mailom) 
• Náhradný termín letných FP všetkých R sa uskutoční 27.8.2020 
• Fyzické previerky R 3.L + PT  sa uskutočnia 17.9.2020 
 

3. Zmeny v pravidlách futbalu platné od 1.6.2020 je možné si stiahnuť v nasledovnom linku: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-b9cd-
f853b227f148.pdf 
 
Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)  
1. Oznamuje  FK, že pre súťažný ročník 2020/2021 sú v ISSF pripravené na prihlasovanie nasledujúce súťaže 
ženského futbalu SsFZ: 

II. liga dorastenky WU19  (pre ročníky 2002, 2003, 2004, 2005 a 2006) 
II. liga žia čky WU15  (pre ročníky 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011) 

Prihlášky  si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne do 21.06.2020 
(vrátane) . 
Zaevidované prihlášky ku dňu 18.06.2020: 
II. liga dorastenky WU19: MŠK Rimavská Sobota, MŠK Púchov 
II. liga žiačky WU15: JUPIE FŠ M. Hamšíka Banská Bystrica, MFK Zvolen 
2. V zmysle záverov neformálneho aktívu KŽF SsFZ zo dňa 08.06.2020: 
a) systém II. ligy žiačok ostáva totožný s vlaňajším (herný systém každý s každým doma-vonku, hrací deň a čas 
NE 10:00 - vzájomné dohody o zmene termínu KŽF akceptuje, HČ 2 x 35 minút, brány 2x5 metrov, počet hráčok v 
poli 7+1, striedanie “hokejovým spôsobom”, hrá sa na zmenšenom klasickom ihrisku “medzi šestnástkami”), 
b) ohľadom II. ligy dorasteniek sa KŽF a FK prikláňajú k turnajovému systému; na rovnako veľkom ihrisku a s 
rovnakým počtom hráčok (7+1) ako v II. lige žiačok. Hracie dni, HČ a ďalšie podrobnosti sa upravia podľa počtu 
prihlásených FK a po konzultácii s nimi. 
Všetky podrobnosti následne KŽF uverejní v Rozpise súťaží ženského futbalu SsFZ pre súťažný ročník 2020/2021, 
ktorý bude uverejnený aj na webe www.ssfz.sk. 
 
Trénersko-metodická  komisia (predseda Vojtech Ková č) 
1. Oznamuje, že všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ . Z 

uvedeného  dôvodu  sú  v súčasnosti všetky aktivity ďalšieho vzdelávania pozastavené . 
           Vzhľadom na tieto skutočnosti, v prípade, že platnos ť trénerskej licencie vyprší pred 30.6.2020, je 

možné, aj bez potrebného rozsahu hodín, požiada ť o jej pred ĺženie  (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). 
Takáto licencia bude pred ĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF  (licencia sa nebude tlačiť a 
zasielať). Žiadosti o pred ĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto 
trénera / Elektronická podate ľňa / Žiados ť o pred ĺženie trénerskej licencie . Podrobný popis postupu je 
zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.  

2. Hneď ako to usmernením vlády SR bude povolené, zverejníme plán doškolenia do konca roka 2020 - 
predpokladáme, že v SsFZ zorganizujeme 5 doškoľovacích seminárov pre UEFA B a UEFA GR C licenciu 
(Zvolen, R. Sobota, Žilina, Ružomberok, Banská Bystrica). Zároveň plánujeme otvoriť 2 školenia UEFA GR C 
licencie (R. Sobota, Banská Bystrica) a 1 školenie UEFA B licencie (Banská Bystrica).  

3. Blokový seminár trénerov UEFA  B a UEFA GR C licencie - Liptovský Mikuláš  20.07 -  10.08.2020 
        Kids Fun Academy LM v spolupráci s TMK LFU so súhlasom TÚ SFZ organizuje od 20.07.2020 (pondelok)  
        o 17.30 hod. v Závažnej Porube blokový seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C, 

pozostávajúci zo 4 TJ (povinná účasť na troch). Účastnícky poplatok bude 35.-€. Celý program blokového 
seminára nájdete  na www.ssfz.sk / úvodná stránka – aktuality. Prihlášky posielajte mailom do 05.07.2020  na 
adresu: juraj.sabol@kidsfunacademy.sk  

 
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. VV SsFZ schválil, na svojom zasadnutí 4.6.2020, okrem iných aj prerokovanie a následné schválenie 
dokumentu Výročná správa SsFZ za rok 2019 formou elektronického hlasovania per rollam, ktorá je v súlade 
s upravenou legislatívou. Vzhľadom k tomu, že tento spôsob hlasovania použijeme v prípade hlasovania 
Konferencie SsFZ po prvý krát, žiadame sekretariáty ObFZ v pôsobnosti SsFZ o spoluprácu a pomoc pri 
uvedenom hlasovaní. Podrobnejšie informácie sme zaslali delegátom konferencie, ako aj príslušným ObFZ  
el. poštou. 

3.  Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 25.6.2020, resp. 2.7.2020 v B. Bystrici. 
4. Informujeme FK, že od 01.06.2020  štatutári aj ob čianskych združení potrebujú elektronický ob čiansky 

preukaz s čipom potrebný na elektronickú komunikáciu orgánov v erejnej moci vo či ob čianskym 
združeniam.  Z toho dôvodu odporúčame štatutárom klubov zriadiť si elektronický občiansky preukaz s čipom, 
v prípade že nie ste jeho držiteľom, resp. požiadať o jeho aktiváciu, aby Vám bol následne vytvorený prístup 
do elektronickej schránky a aby ste mohli používať elektronické služby. O elektronický občiansky preukaz 
s čipom či jeho aktiváciu možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. Výmena starého 
typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho preukazu. Elektronické občianske 
preukazy s čipom vydáva Slovenská republika od decembra 2013.Zriadenie elektronických schránok 
potrebných na komunikáciu s orgánmi verejnej moci upravuje zákon č. 305 z roku 2013. Všetky schránky 
právnických osôb, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a majú sídlo v SR boli aktivované po 1. júli 2017. 
Ostatným právnickým osobám, teda napríklad aj FK v právnej forme ob čianskeho združenia sa 
aktivovali od 01.06.2020.  
Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra: 
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/spravy/2020/5/statutari-op. 
 

 
 

 

 
 


