
Spravodajca č. 4/2020-21     24.7. 2020 
 

 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži, po dlhej prestávke zapríčinenej  ochorením Covid 19, opäť zahájenie 
majstrovských súťaží, najprv 1. kolo SP 25.7.2020, následne 1. kolá súťaží dospelých (1.-2.8.2020), považujeme 
za potrebné upozorniť na niektoré skutočnosti. Napriek pretrvávajúcemu optimizmu  je potrebné si uvedomiť, že 
pandémia pretrváva. Preto chceme zdôrazniť, že je nevyhnutné  aj v pri príprave a organizácii futbalových stretnutí 
dodržať všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva najmä  opatrenia pre organizáciu hromadných 
podujatí, ktoré sú zverejnené na stránkach Úradu verejného zdravotníctva  
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=4132:covid-19-zavery-z-rokovania-
vlady-sr-a-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-no senia-ruok-na-verejnosti-zatvorenie-obchodov-v-
nedeu-vyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-otvorenie-vy branych-prevadzok-v-obchodnych-domoch-
karantenne-opatrenia-a-pod&catid=250:koronavirus-20 19-ncov&Itemid=153  
  Dúfame, že prijmete také opatrenia, možno aj nad rámec uvedených  ktorými spoločne zabránime šíreniu tohto 
ochorenia  a vytvoríme tak podmienky pre nerušený priebeh súťaží v našom regióne. 
 
Na stránke www.ssfz.sk v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ nájdete textovú časť  Rozpisu súťaží SsFZ 2020/2021, 
vyžrebovanie súťaží dospelých a mládeže. 

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

1. V súlade s čl. 47, ods. 6 SP pre družstvá TIPOS III. ligy dospelí platí povinnosť mať v priebehu celého MFS 
na HP jedného hráča narodeného po 01.01.2000 a mladšieho. Výnimkou z uvedeného ustanovenia je 
situácia, keď tento hráč obdržal ČK, prípadne po zranení ho družstvo nemôže nahradiť hráčom 
požadovanej vekovej kategórie zo zápisu. V prípade, keď nie je možné nahradiť zraneného hráča hráčom 
narodeným 01.01.2000 a mladším, príslušné družstvo nemôže vykonať striedanie tohto hráča a v MFS 
pokračuje na HP o jedného hráča menej. 

2. V priebehu MFS III. ligy môžu byť na HP maximálne 3 hráči s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo 
Slovenskej republiky, v IV. a V. lige maximálne 4 hráči. 

3. Požiadavka TMK na kvalifikáciu trénerov v jednotlivých súťažiach je v RS SsFZ kap. XIV – Tréneri. 
4. Upozorňujeme FK  na pokyny vyplývajúce so znenia RS SsFZ , kap. XIV. Tréneri, bod4. „Na hráčskej 

lavičke môže viesť družstvo počas MFS len tréner, uvedený v zápise v rubrike Tréner“, s platnou licenciou 
požadovanej kvalifikácie, podľa ods. 1 (platí všeobecne). V MFS  TIPOS III. liga dospelí 15 min. pred 
začiatkom MFS tréneri uvedení v zápise v rubrike „Tréner“ predložia v kabíne rozhodcov platné trénerské 
licencie s požadovanou kvalifikáciou. 

5. Berieme na vedomie dohody o striedavom štarte hráčov medzi: FK Železiarne Podbrezová a MŠK 
Novohrad Lučenec, MFK Dukla Banská Bystrica a FK Rakytovce, MFK Tatran Liptovský Mikuláš a TJ 
Družstevník Liptovská Štiavnica. 

6. Schvaľujeme pre FK Pliešovce – družstvá mládeže v prípade nepriaznivého počasia HP v Sáse.  
7. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ resp. HP v MFS: 

• MFK Žarnovica – HP Nová Baňa – NE/UHČ  
• MŠK Lučenec – NE/UHČ – jesenná časť 
• ŠK Sásová – SO/UHČ – jesenná časť 
• 31.07.2020 /piatok/  o 17,30 hod. 1.kolo TIPOS III. liga Or. Veselé – Čadca  
• 01.08.2020 /sobota/ o 17,00 hod. 1.kolo IV. Liga S Tvrdošín – Rosina  
• 02.08.2020 /nedeľa/ o 17,00 hod. 1.kolo V. liga B  Sučany – Švošov /obrátené poradie – ihrisko 

Švošov/ 
• 01.08.2020 /sobota/ o 17,00 hod. 1.kolo IV. liga J Poltár – Tisovec  
• 15.08.2020 /sobota/ o 16,00 hod. 3.kolo IV. liga S Belá Dulice – Žabokreky  
• 23.08.2020 /nedeľa/ o 15,00 hod. 4.kolo V. liga D Čebovce - Mýtna  
• 23.08.2020 /nedeľa/ o 16,30 hod. 4.kolo TIPOS III. liga Zvolen - Martin  
• 05.09.2020 /sobota/ o 13,00 hod. 6.kolo V. liga A Kotešová – Čierne  
• 05.09.2020 /sobota/ o 19,00 hod. 6.kolo IV. liga J Šalková – Čierny Balog  
• 06.09.2020 /nedeľa/ o 15,30 hod. 6.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Liptovská Štiavnica  
• 20.09.2020 /nedeľa/ o 15,00 hod. 8.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Krásno nad Kysucou  
• 25.10.2020 /nedeľa/ o 14,00 hod. 13.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Liptovský Hrádok  

8. Vyžrebovanie súťaží dospelých súťažného ročníka 2020/2021 je na stránke Futbalnet – SsFZ - Súťaže 
9. SLOVNAFT CUP 2020/2021   

1. kolo – povolené striedanie – 5/5 hráčov  
1. kolo – vyhotovenie videozáznamu nie je povinné  
1. kolo – nerozhodný výsledok – nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu - 5/5 

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



1.  KM schva ľuje zmeny  termínov, UH Č a HP v MFS:  
• 23.08.2020, 1.kolo, V. liga U19, sk. C,10:00, NE, Lutila - Kalinovo, ihrisko Kalinovo, zmena HP obrátené 

poradie jeseň- jar, úprava HP, dohoda klubov 
• 29.08.2020, 2.kolo, III. liga U15/U13, sk. C, 10:00/11:45, SO,  Vígľaš-Pstruša- Selce, ihrisko Selce, zmena HP 

obrátené poradie jeseň- jar, úprava HP, dohoda klubov 
• 30.08.2020, 2.kolo, II. liga U15/U13, sk. Sever,10:00/11:45,Ne, Čadca – Orav. Jasenica, kolidácia 
• 29.08.2020, 2.kolo, III. liga U19/U17, 10:00/12:15, SO, Čadca – Brezno, kolidácia, dohoda klubov 
• 11.10.2020, 11.kolo, II. liga U15/U13, sk. Sever,10:00/11:45,Ne, Čadca – Makov, kolidácia, dohoda klubov 
• 10.10.2020, 8.kolo, III. liga U19/U17, 10:00/12:15, SO, Čadca – Krásno n. K, kolidácia 
• 25.10.2020, 13.kolo, II. liga U15/U13, sk. Sever,10:00/11:45,Ne, Čadca – ATTACK Vrútky, kolidácia 
• 24.10.2020, 10.kolo, III. liga U19/U17, 10:00/12:15, SO, Čadca – Sliač, kolidácia 
• 11.04.2021, 10.kolo, V. liga U19, sk. C, NE, Kalinovo - Lutila , ihrisko Lutila, zmena HP, obrátené poradie 

jeseň- jar 
• 17.04.2021,11.kolo, III .liga U15/U13, sk. C, 10:00/11:45, SO, Selce - Vígľaš-Pstruša, ihrisko Vígľaš-Pstruša, 

zmena HP, obrátené poradie jeseň- jar 
2. KM schva ľuje dohody o spolo čnom družstve mládeže pre súťažný ročník 2020/2021: 

− OŠK Havran Ľubochňa – FK Sokol Stankovany, U15 - III. liga U15, sk. B 
− OŠK Havran Ľubochňa – FK Sokol Stankovany, U13 - III. l iga U13, sk. B 
− OŠK Istebné – MFK Dolný Kubín, U13 - III. liga U13, sk. B 
− TJ Družstevník Liptovská Štiavnica – OŠK  Ludrová, III. liga U15, sk. B 
− TJ Družstevník Liptovská Štiavnica – OŠK  Ludrová, III. liga U13, sk. B 
− OŠK Lisková – OFK Partizánska Ľupča, III. liga U15, sk. B  
− OŠK Lisková – OFK Partizánska Ľupča, III. liga U13, sk. B  
− FK Brezno – ŠK Partizán Čierny Balog, U19 – III.liga U19 
− FK Brezno – ŠK Partizán Čierny Balog, U17 – III.liga U17 
− TJ Krásno nad Kysucou – TJ SNAHA Zborov nad Bystricou, U19 - III.liga U19 
− TJ Krásno nad Kysucou – TJ SNAHA Zborov nad Bystricou, U17 - III.liga U17 
− FK Tatran Turzovka – TJ Kysučan Korňa, U19 - IV.liga U19, sk. SEVER 
− TJ Nenince -  ŠK Vinica, U19 - IV.liga U19, sk. JUH 
− OŠK Nededza – FK United Nededza – Kotrčina Lúčka –Gbeľany, U19 - V.liga U19, sk. A 
− TJ Višňové – Akadémia- Juventus, U19 - V.liga U19, sk. A 
− OŠK Havran Ľubochňa – TJ Poľana Hubová, U19 - V.liga U19, sk. B 
− ŠK Dynamo Diviaky  - TJ Družstevník Dubové, U19 - V.liga U19, sk. B 
− 1. OFC Liptovské Sliače – OŠK Ludrová, U19 - V.liga U19, sk. B 
− FK-34 Brusno-Ondrej – FK Baník Ľubietová, U19 - V.liga U19, sk. C 
− TJD Príbeľce –TJ Inter Bátorová, U19 - V.liga U19, sk. C 
− TJ Tatran VLM Pliešovce – OŠK Dobrá Niva, U19 - V.liga U19, sk. C 

Upozorňujeme FK - doručené dohody U11 nie sú agendou KM SsFZ a je potrebné ich riešiť na príslušnom ObFZ. 
V zmysle SP čl 28, bod 4 v kategórií prípraviek sa spoločne družstvá nemôžu vytvárať. 
 Dohody o spoločnom družstve mládeže predložené na schválenie v zmysle SP čl.28, bude KM akceptovať. 
3. KM schva ľuje:  
• TJ Tatran VLM Pliešovce náhradnú hraciu plochu štadión Jozefa Pálku Sása, pre súťaže V.liga U19, sk. C 

počas sezóny 2020/2021. 
• JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka B náhradnú hraciu plochu ihrisko Hronsek, pre súťaže V.liga U19, sk. 

C počas sezóny 2020/2021.  
4 . KM upozor ňuje FK:  
a) Termín predloženia dohôd o striedavom štarte  hráčov  v ISSF od 18.7.2020 .  V zmysle SP čl. 28 môže FK 
uzatvoriť max. 5 dohôd o striedavom štarte pre jedno družstvo. 
b)  Začiatok súťaží mládeže ( dorastu aj žiakov) je plánovaný na 22..08.2020. 
c) FK, že kompletné vyžrebovanie jednotlivých súťaží dospelých aj mládeže si môžete vytlačiť zo systému 
ssfz.futbalnet zadaním nového súťažného ročníka, zvolením príslušnej súťaže, kliknutím na ikonu PREHĽAD a v 
prípade viacskupinových súťaží (SEVER – JUH, A,B,C) zvolením príslušnej súťaže a následne stačí zvoliť tlač. V 
uvedenom vyžrebovaní sú už zapracované všetky výnimky hracích dní a časov dorastu. Postupne pribudnú aj 
výnimky v súťažiach žiakov. 
 Textovú časť RS SsFZ 2020/2021 nájdete, tak ako sa už stalo tradíciou, na stránke www.ssfz.sk v časti ROZPIS 
SÚŤAŽ 
5. KM  žiada:  
a)  FK, aby vo vlastnom záujme si skontrolovali v ISSF zaradenie do súťaží, pridelené čísla a trvalé zmeny a v 
prípade nezrovnalostí  informovali telefonicky KM  (0917 325 160) alebo mailom mladezssfz@gmail.com.  
 KM už neakceptuje nové trvalé zmeny,  KM bude akceptovať zmeny termínov stretnutí len v zmysle RS čl. XXIII. 
bod 5.  
b) FK ,ktoré žiadali o trvalú zmenu ihriska, aby si skontrolovali registráciu žiadaného štadióna a následne 
informovali KM, mailom mladezssfz@gmail.com do 10.07.2020. 
 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)  



U 1: Miroslav Ježík 1311337 ( Rozhodca),  na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa 
rozhodcu z delegácie na MFS DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 31.07.2020 (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 2:Pavel Ištvánik 1143922 ( Rozhodca),  na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa 
rozhodcu z delegácie na MFS DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 31.07.2020 (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 3:  ErichKali ňák 1051125 ( Rozhodca),  na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa 
rozhodcu z delegácie na MFS DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 31.07.2020 (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 4: Júlia Sudorová 1308827 ( Rozhodca),  na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa 
rozhodcu z delegácie na MFS DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 31.07.2020 (doklad o 
úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 64/1a, 5 DP, čl. 11 DP. 
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. ZMENA! Letný seminár všetkých DZa náhradný zimný se minár pre nasledovných R a DZ, ktorí sa ho 

nezúčastnili v pôvodnom termíne: R - Antalík, Ďurkovi č, Fajčík, Hajdová, Chovanec, Janidžár, 
Kelemen, Kuchársky, Majer, Riško, Štrba Miloš, DZ -  Koša, Drozd, Hulák, Králik, Macek, Oslanec, 
Rusnák, Sikora, Šmidriak, Hlinica, Záleha sa uskutoční 30.7.2020 (informácie budú zaslané mailom) 

       Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a p racovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedený ch 
akcií zú častni ť. 

2. 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 

3. Upozor ňujeme R a DZ na povinnos ť čo najskôr uhradi ťročný členský poplatok. Údaje o platbe získate 
vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a 
konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DZ skon čí platnos ť registra čného preukazu,  je potrebné 
si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podate ľňa – 
Žiados ť o vydanie registra čného preukazu „sám pre seba“ – Zasla ť žiados ť). Bez splnenia uvedených 
povinností Vám ISSF neumožní zú častni ť sa akéhoko ľvek MFS.  

4. Ukon čenie činnosti:  Stanislav Riša , Jaroslav Kyzek  – KR úprimne ďakuje za dlhoročnú aktívnu činnosť. 
5. Ospravedlnenia R: Židek - 15.8., Balga  - 29.8. - 30.8., PovažanMa . - pracovné dni, Závodský  - 2.8., 14.8. - 

15.8., 21.8. - 22.8., Truban  - pracovné dni, Polomský - 8.8., Durmis  - 4.8. - 20.8., Belán I.  - pracovné dni, 
16.8.,, Vrchovský  - pracovné dni v auguste, 8.8., Burger  - 28.8. - 29.8., 11.9. - 12.9., 18.9. - 19.9., Mensár  - 
8.8., Markovi č - soboty, Širanec  - soboty doobeda, Čuboň - 15.8., 22.8. - 23.8., Janidžár  - 8.8. - 23.8., 
PovažanMi. - 7.8. - 9.8., 22.8., od septembra pracovné dni, Sudorová  - PN do 17.8., Holas  - 8.8. - 9.8., 
Hlavačová - 14.8. - 16.8. k dispozícii KR, Pavlák - 7.8. - 10.8., Halfar - PN do odvolania, Mosor - 8.8., 19.8., 
Plavecký - 8.8. - 9.8, 15.8., Šašváry - PN do odvolania,  

6. Ospravedlnenia DZ:Ploštica - 2.8. - 10.8. Forrai - 1.8. - 2.8., Kubáni - 15.8. - 16.8.,  
7. Oneskorené ospravedlnenia:  Ježík - 25.7. - 26.7., Ištvánik - pracovné dni a soboty (25.7.), Kaliňák - 25.7., 

Sudorová - do 17.8., Matula - 1.8. - 15.8., Hones - 1.8. - 2.8., Babinský - do odvolania (25.7.), Krupík - 1.8. - 
17.9. 

Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zasla ť obratom na mail:  
delegacia.ssfz@gmail.com  

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok ) 
1. Oznamuje , že do stanoveného termínu sa do súťaží ženského futbalu SsFZ prihlásili na sledovné FK: 
II. liga dorastenky WU19: MŠK Rimavská Sobota, MŠK Púchov, JUPIE FŠ M. Hamšík a Banská Bystrica 
II. liga žiačky WU15: JUPIE FŠ M. Hamšíka Banská Bystrica, MFK Zvolen, FK  Pohronie Žiar nad Hronom 
Dolná Žda ňa, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, FK Slovan Trstená 
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. Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedeniu SFZ. 

Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania trénerov od marca do mája 2020 v prípade, že platnos ť 
trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.06.202 0, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín 



požiada ť o jej pred ĺženie  (žiadosti evidujeme od01.06.2020). Takáto licencia bude alepred ĺžená len do 
konca kalendárneho roka v ISSF  (licencia sa nebude tlačiť a posielať). 

2. Žiadosti o pred ĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú  výhradne cez ISSF – Konto 
trénera/Elektronická podate ľňa/Žiados ť o pred ĺženie trénerskej licencie . Podrobný popis postupu je 
zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. 

3. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Lu čenci/Rimavskej Sobote v termíne 15.08. – 
26.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.08.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie 
školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti 
SFZ/Tréneri/Školenia. 

4. Blokový seminár trénerov UEFA GC/B licencie - 4 TJ mládeže (k uznaniu 5 hodín je potrebné 
absolvova ť minimálne 3 TJ) – 20.07. – 10.08.2020, Závažná Por uba/Palúdzka organizátor 
KidsFunAcademy LM v spolupráci s TMK LFZ a SsFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 05.07.2020, info na 
stránke www.ssfz.sk / aktuality. 

5. Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 ho dín) –  23.07.2020, Zvolen - organizátor TMK SsFZ, 
TMK ObFZ ZV. Náhradný termín zrušeného seminára v pôvodnom term íne 11.03. Seminár je už 
kapacitne naplnený, pozvaní sú pôvodne prihlásení tréneri. 

6. Plán ďalšieho vzdelávania trénerov v druhom polroku 2020 – semináre pre trénerov UEFA  B / UEFA GR C: 
             01.september  2020 (utorok – štátny sv iatok) – Kalinovo  - v spolupráci s TMK ObFZ      
             Lučenec v rozsahu 5 hodín, prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS   
             SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára, 
             28.september 2020 (pondelok) - Žilina  - v spolupráci s TMK  ObFZ Žilina v rozsahu  5 hodín,  
             prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred   
             konaním seminára, 
             28.október 2020 (streda) – Dolný Kubín   - v spolupráci s TMK  OFZ v rozsahu  5 hodín,       
             Prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred  
             konaním seminára, 
             17. november 2020 (utorok – štátny svi atok)– Banská Bystrica  - doškoľovací seminár   
             v rozsahu 5 hodín, prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS SFZ a SsFZ  
             4 týždne pred konaním seminára. 

 
Matri čná komisia (predseda Stanislav Špila)  
1. 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) – t.r. od 18.7. 
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia). 

2. V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným 
podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ. 

3. V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné: 
• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ, 
• postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča 

a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča, 
• Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu 

registrácie/preregistrácie hráča, 
• na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo 

dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z VS U17 
a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. 
preregistrácie takého hráča. 

 
Zdravotná komisia (predseda Andrej Patka)  
V prípade, ak z kapacitných dôvodov (zariadenia telovýchovného lekárstva) nie je možné naplniť podmienku 
vyplývajúcu z RS SsFZ, kap. XXVII. Zdravotná spôsobilosť, bod 2 Potvrdzovanie zdravotnej spôsobilosti hráčov, 
prvá odrážka TIPOS III. liga dospelí, môžu ju dočasne (výnimka platí do konca jesennej časti súťažného ročníka 
2020/2021) nahradiť potvrdením od praktického lekára . FK III. ligy by sa však mali v prípade potreby preukázať 
potvrdením, že sú na pracovisku telovýchovného lekárstva ich hráči na prehliadku objednaní. 
 
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. Upozorňujeme funkcionárov FK, že kompletné vyžrebovanie jednotlivých súťaží (nateraz súťaží dospelých) si 
môžete vytlačiť zo systému ssfz.futbalnet zadaním nového súťažného ročníka, zvolením príslušnej súťaže, 
kliknutím na ikonu PREHĽAD a v prípade viacskupinových súťaží (SEVER – JUH, A,B,C,D) zvolením 
príslušnej súťaže a následne stačí zvoliť tlač. V uvedenom vyžrebovaní sú už zapracované všetky výnimky 



hracích dní a časov. Postupne pribudne aj vyžrebovanie súťaží mládeže. Textovú časť RS SsFZ 2020/2021 
nájdete v krátkom čase, tak ako sa už stalo tradíciou, na stránke www.ssfz.sk v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ. 

3. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 2.9.2020 v B. Bystrici. 
4. Pripomíname funkcionárom FK  upozornenie, zaslané od Sportnet, že vzhľadom na veľké množstvo videí 

nahratých do mediamanageru bolo potrebné obmedziť maximálnu veľkosť nahrávaného videa z pôvodných 
500MB na 200MB. Zároveň boli videá automaticky skonvertované a bola im znížená kvalita na FulHD. Ak 
budete do tohto systému nahrávať dlhšie videá, použite na konverziu napríklad program Handbrake. 

5. 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. 
 

 
 

 

 
 


