Spravodajca č. 7/2020-21

14. 8. 2020

Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži, po dlhej prestávke zapríčinenej ochorením Covid 19, opäť zahájenie
majstrovských súťaží dospelých, 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
zdravotníctvahttp://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:covid19-zavery-z-rokovania-vlady-sr-a-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-nosenia-ruok-na-verejnostizatvorenie-obchodov-v-nedeu-vyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-otvorenie-vybranych-prevadzok-vobchodnych-domoch-karantenne-opatrenia-a-pod&catid=250:koronavirus-2019-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
vyžrebovanie súťaží dospelých a mládeže.

Rozpisu súťaží SsFZ 2020/2021,

Upozorňujeme funkcionárov FK, že VV SFZ, dňa 31.7.2020 schválil, hlasovaním per rollam novelizáciu
Súťažného poriadku futbalu. Plné znenie novelizovaného SP, ako aj novelizáciu príslušných článkov nájdete na
stránke SFZ –SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Na úvodnej stránke SFZ nájdete aj vysvetľujúci článok
pod názvom „Novelizovaný súťažný poriadok prináša riešenia pri nedohratí sezóny“. V prípade nejasností
kontaktujte predsedov riadiacich komisií, prípadne vedúceho sekretára.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt 0902229333)
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.
1. 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.
2. Požiadavka TMK na kvalifikáciu trénerov v jednotlivých súťažiach je v RS SsFZ kap. XIV – Tréneri.
3. 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.
4. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, ÚHČ resp. HP v MFS:
• MFK Žarnovica – HP Nová Baňa – NE/ÚHČ
• MŠK Lučenec – NE/ÚHČ – jesenná časť
• ŠK Sásová – SO/ÚHČ – jesenná časť, schvaľujeme novo inštalované 2 hľadiská na sedenie, spĺňajúce
požiadavky SsFZ s prijatím bezpečnostných opatrení počas MFS
• OTJ Hontianske Nemce – SO/ÚHČ – jesenná časť
• 15.08.2020 /sobota/ o 16,00 hod. 3.kolo IV. liga S Belá Dulice – Žabokreky
• 15.08.2020 /sobota/ o 17,00 hod. 3.kolo IV. liga J Pliešovce – Podkonice
• 21.08.2020 /piatok/ o 19,00 hod. 4.kolo IV. liga J Šalková – Príbelce
• 23.08.2020 /nedeľa/ o 17,00 hod. 4.kolo TIPOS III. liga Rakytovce – Lučenec
• 23.08.2020 /nedeľa/ o 16,30 hod. 4.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Martin
• 23.08.2020 /nedeľa/ o 15,00 hod. 4.kolo V. liga D Čebovce – Mýtna
• 29.08.2020 /sobota/ o 16,30 hod. 5.kolo IV. liga J Medzibrod – Tornaľa
• 30.08.2020 /nedeľa/ o 16,30 hod. 5.kolo V. liga D Vinica – Málinec
• 02.09.2020 /streda/ o 16,00 hod. 6.kolo IV. liga S Žabokreky – D. Kubín
• 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
• 12.09.2020 /sobota/ o 11,00 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Makov
• 16.09.2020 /streda/ o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga S Stráňavy – Žabokreky
• 20.09.2020 /nedeľa/ o 15,00 hod. 8.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Krásno nad Kysucou
• 18.10.2020 /nedeľa/ o 14,00 hod. 12.kolo IV. liga S K. N. Mesto - Stráňavy
• 25.10.2020 /nedeľa/ o 14,00 hod. 13.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Liptovský Hrádok
5. Nedostatky v MFS: Žarnovica /nefunkčná tlačiareň a internet, neumožnenie vzhliadnutie videa po MFS/, Č.
Balog /porucha časomiery/, Belá /neprítomný hlásateľ, chýba časomiera/, Hrochoť /krátkodobý výpadok
svetelnej tabule a videokamery/, Buzitka /videozáznam 2. polčas - nevyhotovený/
6. SLOVNAFT CUP 2020/2021

•
•
•

povolené striedanie – 5 hráčov v troch vstupoch počas 90 minút. Polčasová prestávka sa do tohto
počtu nezapočítava
nerozhodný výsledok – nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu - 5/5
povinnosť vyhotovenia videozáznamu v SP až od 4.kola

Komisia mládeže (predseda Vladimír Remeselník)
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160)
1. a) KM schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
• 20.08.2020,16:00 U13 /17:30 U15, ŠT, 4.kolo, II. liga U15/U13,sk.Sever, Krásno n. K – Čadca, zmena
termínu, HČ, poradie zápasov, kolidácia, dohoda klubov
• 22.08.2020, 10:00/11:45, SO, 4.kolo, III. liga U15/U13,sk.A, FC JUVENTUS - Radoľa, ihrisko
Radoľa, zmena HP,obrátené poradie jeseň- jar, stavené úpravy , dohoda klubov
• 28.08.2020, 15:30/16:15, PA, 5.kolo, III. liga U15/U13,sk.A, UNITED N-KL-G – FC JUVENTUS, zmena
termínu a HČ, dohoda klubov
• 29.08.2020,16:00, SO, 3.kolo, VI. liga U19,sk.Juh , Žarnovica – Krupina, zmena termínu a HČ, dohoda
klubov
• 29.08.2020,16:00, SO,, 5.kolo, V. liga U19,sk. A, Štiavnik – Stráňavy, ihrisko Hvozdnica, zmena HP,
dohoda klubov
• 01.09.2020,13:00, UT, 3 .kolo, V. liga U19, sk. C, Heľpa – Kováčová, , zmena termínu a HČ, dohoda
klubov
• 01.09.2020,14:00, UT, 1 .kolo, V. liga U19, sk. A, Štiavnik – Varín, ihrisko Hvozdnica, zmena HP, dohoda
klubov
• 05.09.2020,10:00/12:15, NE ,3 .kolo, III. liga U19/U17, Krásno n.K. – D.Kubín, kolidácia , súhlas klubov
• 10.09.2020,14:30/16:15, ŠT, 7.kolo, II. liga U15/U13,sk.Juh , Žarnovica – Fiľakovo, zmena termínu a HČ,
medzinárodná plochá dráha, dohoda klubov
• 16.09.2020, 15:30/17:15, ST, 5.kolo,III.liga U15/U13,sk. B, Ľubochňa - L. Hrádok, zmena termínu a HČ,
dohoda klubov
• 19.09.2020,15:00, SO, , 8.kolo, V. liga U19, sk. A, Štiavnik – Rašov, ihrisko Hvozdnica, zmena HP, dohoda
klubov
• 30.09.2020,15:00, ST, , 3.kolo, V. liga U19, sk. A, Štiavnik – K. Poruba, ihrisko Hvozdnica, zmena HP,
dohoda klubov
• 05.09.2020,15:30, SO, , 6.kolo, V. liga U19, sk. A, Štiavnik – L. Lúčka, ihrisko Hvozdnica, zmena HP,
dohoda klubov
• 30.08.2020,10:30, SO, 5.kolo, VI. liga U19,sk. Sever, L. Lúčka – Radoľa, zmena termínu a HČ, dohoda
klubov
• 12.09.2020,10:30, SO, 7.kolo, VI. liga U19, sk. Sever, L. Lúčka – Stráňavy, zmena termínu a HČ, dohoda
klubov
• 19.09..2020,10:30, SO, 8.kolo, VI. liga U19, sk. Sever, L. Lúčka – Višňové, zmena termínu a HČ, dohoda
klubov
• 17.10..2020,10:30, SO, 12.kolo, VI. liga U19, sk. Sever, L. Lúčka – Nededza, zmena termínu a HČ, dohoda
klubov
• 17.04.2021, 10:00/11:45, SO, 17.kolo, III. liga U15/U13,sk.A, Radoľa - FC JUVENTUS, ihrisko
Divinka, zmena HP,obrátené poradie jeseň- jar, stavené úpravy , dohoda klubov
b) KM schvaľuje rozpis kôl pre súťaž III.liga U19/ U17 nadstavbovú časť:
III.liga U19/U17, základná časť, 14.kôl, D-V, nadstavbová časť: 6 kôl
hrací deň: SO, hrací čas: 10:00/12:15
o postup 1.- 4.miesto:
1. kolo - 15. 5. 2021, 1 - 4, 2 - 3,
2.kolo - 22. 5. 2021, 4 - 3, 1 - 2,
3. kolo - 29. 5. 2021, 2 - 4, 3 - 1,
4. kolo - 5. 6. 2021, 4 - 1, 3 - 2,
5. kolo - 12. 6. 2021, 3 - 4, 2 - 1,
6. kolo - 26. 5. 2021, 4 - 2, 1 - 3
o umiestnenie 5.- 8.miesto : 1. kolo - 15. 5. 2021, 5 - 8, 6 – 7,
2.kolo - 22. 5. 2021, 8 - 7, 5 - 6,
3. kolo - 29. 5. 2021, 6 - 8, 7 – 5,
4. kolo - 5. 6. 2021, 8 - 5, 7 – 6,
5. kolo - 12. 6. 2021, 7 - 8, 6 – 5,
6. kolo - 26. 5. 2021, 8 - 6, 5 - 7
2. KM neschvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
− Diviaky - O. Lesná , 2.kolo, III. liga U15/U13, sk. B, NE nie je hrací deň, nutné predohrať
3. KM schvaľuje dohody o spoločnom družstve mládeže pre súťažný ročník 2020/2021:
− FK-34 Brusno-Ondrej– FK Baník Ľubietová, U15 - III.liga U15, sk. C
− FK-34 Brusno-Ondrej– FK Baník Ľubietová, U13 - III.liga U13, sk. C
4. KM berie na vedomie HP s upozornením dodržania RS :
TJ Tatran Krásno nad Kysocou

1) prírodná tráva, ihrisko SNAHA Zborov nad Bystricou- nahranú hraciu plochu - . ( uznesenie
SsFZ- KM - 2020/2021 - 0006 )
2) HP - umelej trávy pre MFS III.ligy U19/U17 a II. liga U15/U13 sk. Sever pri dodržaní RS VIII,
bod 2 b), c) , ako nahranú hraciu plochu. ( uznesenie SsFZ- KM - 2020/2021 - 0005 a 0006 )
FK je povinný upovedomiť všetky FK a KM o zmene HP v príslušnom MFS ( podaním v ISSF k MFS –zápisžiadosť o zmenu termínu/ hracej plochy stretnutia).
5.KM upozorňuje FK :
a) na nutnosť dodržiavať SP čl. 36 a RS čl.VI., bod 7 - Zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov a
miest MFS. KM nebude akceptovať požiadavky , ktoré sú nad rámec uvedených zásad.
b) v poznámke žiadame stručne zaznamenať dôvod a nepísať „komentáre“ ( netreba v tejto poznámke uvádzať
súťaž, družstvá a žiadanú zmenu, je v príslušnej inej časti tejto žiadosti ) pri zadávaní Žiadosti o zmenu.... v ISSF(
RS čl.VI., bod 7 )
c) ÚHČ dorastu je stanovený na 14:00. Ak klub chce zmeniť ÚHČ na skorší termín ako 13:00, je potrebný súhlas
súpera.
d) na zmeny SP platné od 31.07.2020) a RSk striedavému štartu mládeže( SP čl.28, bod 8.- 10. a RS čl. XI., bod
11)
− FK môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac 5 dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje
družstvo .
− Zrušené je pravidlo úrovne súťaží (RFZ a ObFZ) a maximálneho počtu 3 hráči so striedavým štartom za
družstvo v MFS.
− Upravené je „Hráč s dočasným transferom 16a) nie je oprávnený hrať na základe dohody
o striedavom štarte hráča. ( Registračný a prestupový poriadok SFZ, článok 3, bod k/ 3. Prestup
s obmedzením (amatérov) - dočasný transfer (na dobu určitú))
Naďalej platí:
− Hráč môže štartovať za družstvo vyššej vekovej kategórie len v materskom FK, po splnení
podmienok uvedených v SP čl. 4 ( písomný súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára)
− V súťažiach vekových kategórií žiaci je oprávnená hrať hráčka, ktorá je o dve vekové úrovne staršia, ako je
veková úroveň, v ktorej hrá za žiakov, hráčka môže takto hrať do svojej vekovej úrovne U15.
e) zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl.
VI, bod 7). Zmeny termínov pod 12 dní KM nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v
oprávnených prípadoch dohrávajú ! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách.
6. KM oznamuje:
a) Súťažný ročník 2019/2020 mládeže sa začína 1. resp. 4. súťažným kolom 22. .08.2020.
b) Hrací deň mládeže ( U19,U17,U15,U13 ) v zmysle RS 2019/2020– sobota:
III. liga U19/U17 – 10:00 a 12:15,
IV. liga a V. liga U19 – 14:00,
II. liga a III. liga U15/U13 – 10:00 a 11:45.
c) KM upozorňuje FK na nutnosť dodržiavať SP čl. 36 a RS čl.VI., bod 7 - Zásady pre schvaľovanie zmien hracích
dní, začiatkov a miest MFS. KM nebude akceptovať požiadavky , ktoré sú nad rámec uvedených zásad.
d) FK o predloženie lekárských potvrdení v prvom resp. druhom jesennom stretnutí. R danú skutočnosť
zaznamená v zápise – poznámky.
e) FK nutnosť si prevziať medaile družstvám žiakov na príslušnom ObFZ v priebehu 34 týždňa

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie
výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP
U 26: Andrej Hojo 1268863 ( TJ Tatran Oravské Veselé, TIPOS III.liga Stred). DS – 1 súťažné stretnutie (ďalej
len s.s.), čl.45/1,2a DP od 10.08.2020.
U 27: Peter Chaban 1224165 (OFK 1950 Priechod, V.liga skupina C). DS - 1 s. s., čl. 46/1b, 2 DP, od
10.08.2020
U 28: Michal Rafaj 1336649 (TJ Družstevník Mýtna, V.liga skupina D). DS - 1 s.s, čl. 46/1b, 2 DP, od 10.08.2020
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za udelenie 2 ŽK
podľa čl. 9/2b2 DP a
čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:
U 29: Tomáš Ševčík 1258625 ( TJ Tatran Krasno nad Kysucou, TIPOS III.liga Stred) .
U 30: Milan Nilaš 1197685 ( FK Slovenské Ďarmoty, IV.liga skupina JUH), obaja od 10.08.2020
Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:
U 31:TJ Pokrok Stará Bystrica ( V. liga skupina A), berie na vedomie vyjadrenie k U 22.
U 32: Peter Borovička 1164986 (TJ Slovan Skalité, V. liga skupina A). Berie na vedomie vyjadrenie k U21. Na
základe odborného stanoviska KR SsFZ a vlastných zistení. DS - 1 mesiac nepodmienečne pozastavenie
výkonu športu od 07.08.2020 podľa čl. 45/1, 2b DP. Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U
21.
U 33: Zdenko Veselovský 1100728 ( tréner ŠK Dynamo Diviaky, IV. liga skupina SEVER), na základe Oznámenia
delegáta zväzu o zistených nedostatkoch po stretnutí. DS - 2 týždne nepodmienečne pozastavenie výkonu
akejkoľvek funkcie v stretnutiach ŠK Dynamo Diviaky, podľa čl. 48/1c, 2b DP, od 10.08.2020
U 34: ŠKM Liptovský Hrádok ( Tipos III. liga STRED), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nesplnenie
povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2020/2021 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie
videozáznamu zo stretnutia) z 2.kola Tipos III. liga STRED Liptovský Hrádok - Oravské Veselé 09.08.2020 v

stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS – upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam zo
stretnutia v dodatočne určenom termíne do 18.08.2020 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 35: ATTACK Vrútky ( V. liga skupina B), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2020/2021 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie
videozáznamu zo stretnutia) z 2.kola V. ligy skupina B Vrútky - Švošov 08.08.2020 v stanovenom termíne, podľa čl.
64/1 DP. DS – upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam zo stretnutia v dodatočne určenom
termíne do 18.08.2020 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 36: FK Nižná ( V. liga skupina B), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2020/2021 kapitola XVII, bod 3 - za zverejnenie neúplného
videozáznamu zo stretnutia I. polčas 10:45´, II. polčas 12:36´) z 2.kola V. ligy skupina B Nižná - Trstená
09.08.2020 v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS – upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať úplný
videozáznam zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do 18.08.2020 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10
DP, čl. 64/4 DP.
U 37: TJ Slovan Skalité ( V. liga skupina A),na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nenahratie podstatnej časti
prvého polčasu 2. kolo V. liga skupina A Skalité - Gbeľany 09.08.2020, upúšťa od disciplinárnej sankcie (klub
po stretnutí oznámil technické problémy s videozáznamom delegátovi zväzu), podľa čl. 38/2 DP.
U 38: TJ Fatran Varín ( V. liga skupina A), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2020/2021 kapitola XVII, bod 3 - za zverejnenie neúplného
videozáznamu zo stretnutia nenahratý II. polčas z 2.kola V. ligy skupina A Varín - Oščadnica 09.08.2020 v
stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS – upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať úplný videozáznam
zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do 18.08.2020 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4
DP.
U 39: OFK Štart Prenčov ( V. liga skupina C), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2020/2021 kapitola XVII, bod 3 - za zverejnenie neúplného
videozáznamu zo stretnutia neúplné nahrati II. polčas z 2.kola V. ligy skupina C Prenčov - Jakub 09.08.2020 v
stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS – upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať úplný videozáznam
zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do 18.08.2020 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4
DP.
U 40: OŠK Dobrá Niva ( V. liga skupina C), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2020/2021 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie
videozáznamu zo stretnutia) z 2.kola V. ligy skupina C Dobrá Niva - Lieskovec 09.08.2020 v stanovenom termíne,
podľa čl. 64/1 DP. DS – upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam zo stretnutia v dodatočne
určenom termíne do 18.08.2020 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 41: Rastislav Behančín 1199733 ( Rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa
rozhodcu z delegácie na MFS, DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 25.08.2020 (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 42: Ivan Čutka 1166012 ( Rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa rozhodcu
z delegácie na MFS, DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 25.08.2020 (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 43: Jakub Faber 1138177 ( Rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za neuvedenie poznámky v ZoS, či sa bol
hlavný tréner uvedený v ZoS pred stretnutím identifikovať v zmysle pokynu schváleného VV SsFZ. DS pokarhanie.Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 25.08.2020( 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 44: Michal Šottník 1155999 ( Rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za neuvedenie poznámky v ZoS, či sa
bol hlavný tréner uvedený v ZoS pred stretnutím identifikovať v zmysle pokynu schváleného VV SsFZ. DS pokarhanie.Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 25.08.2020( 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 45: Ľubomír Belko 1165107 ( Rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za neuvedenie poznámky v ZoS, či sa
bol hlavný tréner uvedený v ZoS pred stretnutím identifikovať v zmysle pokynu schváleného VV SsFZ. DS pokarhanie.Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 25.08.2020( 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 komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na
Disciplinárnu komisiu SsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84
ods.1 DP).

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko
1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov,že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon
rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XVIII a XIX Rozpisu súťaží vo futbale 2020/2021.
Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou
udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR SsFZ je neoprávnené
udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne
neuznaný gól. Poplatok podľa kap. XXIII. ods. 7 RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti,
čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti
do začiatku zasadnutia príslušnej komisie.
V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania
prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ.
2. Fyzické previerky všetkých R (Cooperov test) sa uskutočnia, ak to okolnosti dovolia, 3. septembra 2020 v
Kysuckom Novom Meste podľa v tom čase aktuálne platných pokynov v súvislosti s COVID-19 vydaných

3.

4.
5.
6.

vládou SR (rozpis behov bude zaslaný mailom). 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 uvedenej akcie zúčastniť.
OspravedlneniaR: Hones- 22.8., 29. 30.8., Tokár - 12.9., Osvald - 22. - 23.8., Butora- 29. - 30.8., Slovák 24. - 26.8., Ježík - 22.8, 12.9., 19.9. - k dispozícii, Kelemen - 30.8., Prochádza - 1.9., Halfar 5.-6.9., Gešová 4.-5.9., Verdžák - 2. - 12.9., 27.-28.9., Vrábeľ - 30.8., 19.-20.9., Oravec - 30.8., Čuboň - 6.9., 15.9., 19.9.,
27.9., Pašák - 29.8., Fábry - 1.9., 15.9., Čičmanec - 26.8., 1.9., Matej - 12.-13.9.
OspravedlneniaDZ: Čunderlík - 29.8.
Oneskorené ospravedlnenia: Čutka - 15.8., Behančín - do 21.8.
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. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia v zmysle SP čl. 36/1:
a) 1. kolo II. ligy žiačok WU15, MFK Zvolen - FK Slovan Trstená, dňa 05.09.2020 (sobota) o 11:00 hod. (zmena
hracieho dňa a času).
2. Zaradenie družstiev a pridelené čísla v súťažnom ročníku 2020/2021:
II. liga dorastenky WU19:
MŠK Rimavská Sobota, MŠK Púchov, JUPIE FŠ M. Hamšíka Banská Bystrica (bez pridelených čísel,
vyžrebovanie podľa dohody FK)
Začiatok súťažného ročníka: 12.09.2020. Súťaž je vyžrebovaná na Futbalnete a v ISSF.
II. liga žiačky WU15:
1. MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 2. MFK Zvolen (NE 14:00), 3. FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa,
4. JUPIE FŠ M. Hamšíka Banská Bystrica (SO ÚHČ), 5. FK Slovan Trstená
Začiatok súťažného ročníka: 06.09.2020. Súťaž je vyžrebovaná na Futbalnete a v ISSF.
3. MFS žiačok WU15 a dorasteniek WU19 sa hrajú podľa PF, SP, RS a ostatných predpisov platných v rámci
SFZ a SsFZ, s týmito základnými organizačnými ustanoveniami:
a)Štarthráčov:
WU15: dievčatánar. od 01.01.2006 do 31.12.2011,
WU19: dievčatánar. od 01.01.2002 do 31.12.2006
b)Počethráčok v hre: 9 hráčok (brankárka + 8 hráčok), minimálnypočethráčok v hre: 7 hráčok (brankárka + 6
hráčok), v prípademenšiehopočtu R stretnutiepredčasneukončí a tútoskutočnosťriadnevyznačí v Zápise o stretnutí.
c)Hracíčas:
WU15: 2 x 35 min.,
WU19: 2 x 40 min.,
polčasováprestávkaminimálne 15 min.
d)Delegovanéosoby: MFS riadiminimálne jeden delegovanýrozhodcaaleboklubovýrozhodca, resp. laik,
zabezpečenýdomácim FK.
e)Hraciaplocha: skrátená (prirozmeroch HP 105 x 68 m súrozmery HP pre MFS žiačok a dorasteniek 72 x 68 m),
čiarypokutovéhoúzemiasavyznačiakužeľmi
(farebnýmiznačkovacímimétami,
klobúčikmi,
miskami).
R
stretnutienezaháji, pokiaľ HP nebudespĺňaťuvedenépodmienky.
f)Bránky: rozmery 5 x 2 m, vybavenésieťami a zabezpečenéproti ich prevráteniu (zapichovacieháčiky, resp.
plastovévrecia s pieskom). Bránky z projektu „bezpečnábránka“, ktorýpodporujebezpečnosť na ihriskách, sú z
kompozitnéhomateriálu, lenťažkoprevrátiteľné, takže nie je potrebné ich kotviť.
g)Veľkosťlopty:
WU15: číslo 4,
WU19: číslo 5.
h)Výstrojhráčov: kopačkyhráčovvýlučnelen s lisovanoupodrážkou.
i)Striedaniehráčov:
bezobmedzeniapočtustriedaní,
v
prerušenej
a
neprerušenejhreajbezsúhlasu
R,
pričomnajprvstriedanýhráčopustí HP a následnevstúpi na HP striedajúcihráč.
j)Pravidlo 11 PF Hráčmimohry:
WU15: uvedenépravidlo v MFS platí v území 10 metrovodbránkovejčiarysmerom do ihriska,
WU19: uvedenépravidlo v MFS platí v plnejmiere (WU19).
k)Doplňujúcepravidlá: značky PK vovzdialenosti 8 m odstredubránkovýchčiar a jejvonkajšiehookraja; kop z
rohusavykonáva z rohovskrátenej HP; minimálnavzdialenosťsúperovhohráčaodmiestazahrávaniavoľnéhokopu 5 m.
l)Mimoskrátenej HP sa v priestorochpôvodnej HP zdržiavajúlenhráči, tréneri, VD a lekár - zdravotník (uvedení v
zápise). Ostatnífunkcionári a divácimusiabyťmimo HP a ohraničenýchpriestorovihriska, v priestorochpredivákov.
m)Hracídeň a čas:
WU15: nedeľa 10:00,
WU19: sobota 10:00.
podľatermínovejlistiny + povolenévýnimky. KŽF SsFZpovolíakúkoľvekzmenuhraciehodňaalebočasu, ktorú v
elektronickejpodateľni ISSF potvrdiaobidva FK, resp. v krajnomprípadedohodupredloženúobidvomi FK na email
kzf.ssfz@gmail.com.
n)Povinnosťdomáceho FK: zabezpečiťdostatočnýpitnýrežim pre hostía R
o)Povinnosť FK: nakaždý MFS priniesťdvesadydresov, resp. 1 sadudresov a 1 sadurozlišovačiek
Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

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 platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.06.2020, je možné
aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti evidujeme od
01.06.2020). Takáto licencia bude alepredĺžená len do konca kalendárneho roka v ISSF
(licencia sa nebude tlačiť a posielať).
2. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto
trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je
zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty.
3. TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec so súhlasom TÚ SFZ organizuje 01.09.2020 (utorok –
štátny sviatok) od 09.00 hod. v Kalinove v areáli štadióna TJ Baník Kalinovo 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 20. augusta 2020
mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com. Program seminára a formulár prihlášky nájdete na
www.ssfz.sk / aktuality (úvodná stránka).
4. Plán ďalšieho vzdelávania trénerov v druhom polroku 2020 – semináre pre trénerov UEFA B / UEFA GR
C:
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 sviatok)– 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

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1.

2.
3.

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).
V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným
podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ.
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 Matejka)
1.
2.

3.

Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 1. 9. 2020 o 10.00 hod. v B. Bystrici.
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.
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,

4.
5.

6.

ako aj kompletné vyžrebovanie jednotlivých súťaží nájdete, tak ako sa už stalo tradíciou, na stránke
www.ssfz.sk v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ.
Oprava RS SsFZ 2020/2021, časť Oblastné futbalové zväzy, ObFZ Zvolen, zmena adresy: ObFZ Zvolen,
Nám. SNP 35/48, 960 01 Zvolen.
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.
Informujeme FK, že od 01.06.2020 štatutári aj občianskych združení potrebujú elektronický občiansky
preukaz s čipom potrebný na elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci voči občianskym
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 občianskeho 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.

