
Spravodajca č. 16/2020-21      16. 10. 2020 
 
Prerušujeme všetky sú ťaže do odvolania  
 
Vzhľadom na ostatné protipandemické opatrenia centrálny ch orgánov SR s okamžitou platnos ťou 
prerušujeme do odvolania všetky majstrovské sú ťaže (dospelí, mládež) v riadení SsFZ.  
Týka sa to aj odložených nariadených, dohodnutých . .. zápasov od 13. 10. 2020 – vrátane, odkedy platí 
zákaz zhromaž ďovania sa, viac ako 6 osôb.  
USMERNENIE SFZ k  opatreniu Úradu verejného zdravot níctva SR č. OLP/8326/2020, týkajúce sa, okrem 
iných, organizácie tréningového procesu v tomto obd obí,  zo dňa 14.10.2020 vydané d ňa 16.10.2020, 
nájdete na stránke SFZ.  
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
(kontakt 0902229333) 
1. ŠTK SsFZ od 13.10.2020 prerušuje všetky súťaže dospelých až do odvolania. 
2. ŠTK schválila priebežné výsledky a umiestnenie družstiev v súťažiach dospelých v odohratej časti súťažného 

ročníka 2020/2021. Neodohraté stretnutia do 13.10.2020: 
• TIPOS III. liga – 8.kolo  /Bánová – Námestovo/, 9.kolo  /Námestovo – Rakytovce/, 10.kolo  /R. Sobota – 

Fiľakovo/, 11.kolo  /Fiľakovo – Bánová/, 15.kolo  /Fiľakovo – Rakytovce/, Krásno – Námestovo/, Kováčová 
– O. Veselé/ 

• IV. liga S – 5.kolo  /D. Kubín – Rosina/, 6.kolo  /Žabokreky – D. Kubín/, /Rajec – Staškov/, 7.kolo  /D. Kubín 
– Teplička/, 9.kolo  /D. Kubín – Bobrov/, /Stráňavy – Z. Poruba/, /KNM – Tvrdošín/, 10.kolo  /Makov – 
Staškov/, /Tvrdošín – Stráňavy/,  

• IV. liga J – 5.kolo  /Detva – Hriňová/, 6.kolo  /Hriňová – Príbelce/, 10.kolo  /Hriňová – Šalková/, /Badín – S. 
Ďarmoty/   

• V. liga A – 10.kolo  /Vysoká – Predmier/ 
• V. liga B – 9.kolo  /T. Štiavnička – Vavrečka/, 11.kolo  /T. Štiavnička – Chlebnice/ 
• V. liga C – 7.kolo  /Jakub – B. Štiavnica/, 8.kolo  /Priechod – L. Vieska/, 9.kolo  /Lieskovec – Priechod/, 

10.kolo  /Hrochoť – H. Nemce/ 
• V. liga D – 11.kolo  /Hnúšťa – Jesenské/, /V. Krtíš – Olováry/ 
Termíny týchto stretnutí boli v ISSF vrátené na pôvodné, z dôvodu operatívnejšieho prístupu k zadávaniu 
žiadostí nových termínov cez dané stretnutie. 

Komisia mládeže (predseda Vladimír Remeselník)  
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160) 
1. a) KM schva ľuje zmeny  termínov, UH Č a HP v MFS:  

• 29.05.2021,10:00/11:45, 23.kolo, III.liga U15/U13, sk.A, Kysucké N.M. B  - Radoľa, ihrisko Radoľa zmena 
HP obrátené poradie jeseň- jar, úprava HP, dohoda klubov 

• 29.05.2021, 9.kolo, III. liga U15/U13, sk. C, 10:00/11:45, SO, Brusno-Ondrej - Vígľaš-Pstruša, ihrisko 
Vígľaš-Pstruša, zmena HP obrátené poradie jeseň- jar, úprava HP, dohoda klubov 

• 29.05.2021, :00, 8.kolo, IV. liga U19, sk. Sever, Liesek – Teplička n. V., ihrisko Liesek., zmena HP 
obrátené poradie jeseň- jar, úprava HP, dohoda klubov 

• 29.05.2021,14:00, 23.kolo, V. liga U19, sk. A, Nededza - Radoľa, ihrisko Radoľa zmena HP obrátené 
poradie jeseň- jar, úprava HP, dohoda klubov 

• 29.05.2021, :00,,23.kolo ,V. liga U19 sk. A,  Rašov –  Višňové,  ihrisko  Višňové ,zmena HP obrátené 
poradie jeseň- jar, HP, dohoda klubov  

   b)KM schva ľuje výsledky stretnutí riadené „R laik“ zaevidované v ISSF: 
− IV. liga U19, sk. Juh, 10.10.2020,14:30, 11.kolo, Nenince – Fiľakovo, výsledok 0:5 (0:2) 
− III. liga  U15/13 10.10 sk. B , 8.kolo,   Lisková - Istebné , výsledok  3:5 (1:3) 
c) KM oznamuje schválené HP :  
•  FK  ŠK  Belá – náhradná HP pre mládež ihrisko  Nezbudská Lúčka  v súťažnom ročníku 2020/2021. 
Uvedený FK je povinný upovedomiť všetky FK a KM o zmene HP v príslušnom MFS ( podaním v ISSF k MFS – 
zápis - žiadosť o zmenu termínu/ hracej plochy stretnutia). 
2. KM odkladá MFS:  

− 10.10.2020, 11.kolo, II. liga U15/U13, sk. Sever, Žilina C – ATTACK Vrútky , neurčito 
− 10.10.2020, 8.kolo, III. liga U19/U17,  Bánová – Tisovec,  neurčito 
− 10.10.2020, 11.kolo, IV. liga U19,sk. Sever, Predmier  - Dlhá n. O, neurčito 
− 11.10.2020, 11.kolo, II. liga U15/U13, sk. Sever, Dlhá n. O. – Turzovka, neurčito 
− 11.10.2020, 11.kolo, IV. liga U19, sk. Juh, Banská Štiavnica - Rimavská Sobota, neurčito. 
− 11.10.2020, 11.kolo, V. liga U19,sk. B, Trstená – Chlebnice , neurčito 
− 11.10.2020, 11.kolo, V. liga U19,sk. B, O. Polhora – Bešeňová , neurčito 
− 11.10.2020, 11.kolo, V. liga U19,sk. B, Trstená – Chlebnice , neurčito 
− 11.10.2020, 8.kolo, V. liga U19,sk. C, Pliešovce – Hliník n. H , neurčito 

3. KM kontumuje MFS : 



− IV. liga U19,sk.Sever , 10.10.2020, 11.kolo,OŠK Lisková – TJ Roháče Zuberec priznávame  
      3 body a  dosiahnuté skóre 5:0  v prospech OŠK Lisková podľa SP čl.82/ g)  - pokles počtu  
       hráčov družstva H pod sedem ( prvý prípad)  
4. KM odstupuje DK:  
TJ Roháče Zuberec, IV. liga U19,sk.Sever , 10.10.2020, 11.kolo,OŠK Lisková – TJ Roháče Zuberec 
SP čl.82/ g)  - pokles počtu hráčov družstva H pod sedem ( prvý prípad)  
5. KM  žiada :  
R – Róbert Jančo (1127545) opakovane o vyjadrenie k stretnutie III. liga U15 /U13, sk. B, 7.kolo, Zuberec - Diviaky. 
Vyjadrenie žiadame podať podaním na KM do19.10.2020, 24:00. V prípade nedodržania tohto nariadení postúpime 
na DK . 
TJ Roháče Zuberec opakovane o vyjadrenie k účasti R na stretnutí III. liga U15 /U13, sk. B, 7.kolo, Zuberec – 
Diviaky. Vyjadrenie žiadame podať podaním na KM do19.10.2020, 24:00. V prípade nedodržania tohto nariadení 
postúpime na DK . 
R - Dušan Balogh (1335107) o vyjadrenie k účasti R na stretnutí III. liga U15 /U13, sk. B, 8.kolo, Lisková – Istebné. 
Vyjadrenie žiadame podať podaním na KM do19.10.2020, 24:00. V prípade nedodržania tohto nariadení postúpime 
na DK . 
8.KM upozor ňuje FK :  
a) upozor ňujeme FK, ktoré nezaslali relevantný doklad k odlož eným stretnutiam, aby zaslali KM doklady 
naskenované  na mail mladzssfz@gmail.com  v termíne neskôr do 20.10.2020, 24:00. 
b) Upozor ňujeme, že  protipandemické opatrenia centrálnych or gánov SR platia od 13.10.2020  do 
odvolania. Odkladajú sa všetky stretnutia na neur čito z dôvodu, že od tohto termínu platí zákaz 
zhromaž ďovania sa viac ako 6 osôb. Týmto opatrením je dotkn utý aj tréningový proces.  
 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)  
Vylú čení po ČK. Disciplinárna sankcia ( ďalej len „DS“) – nepodmiene čne pozastavenie výkonu športu 
pod ľa čl. 9/2b2 DP resp. výkonu funkcie pod ľa čl. 9/2b3 DP : 
U 318: Juraj Chovanec  1154802  (FK Šalková, IV. liga skupina JUH). DS - 2 súťažné stretnutia ( ďalej len s. s.),  
čl. 49/1a, 2a DP, od 11.10.2020 
U 319: Daniel Ková č 1297602 (TJ Družstevník Liptovská Štiavnica, TIPOS III. liga Stred). DS - 1 s.s. , čl.46/1b, 2  
DP, od 12.10.2020 
U 320: Tomáš Kucej 1218534 (TJ Družstevník Belá - Dulice, IV. liga skupina SEVER). DS - 3 týždne,  čl. 48/1c, 
2b DP, od 12.10.2020  
U 321: Patrik Schmiester 1335937  (TJ Višňové, V. liga skupina A). DS - 2 s.s.,  čl.49/1a,2a  DP, od 12.10.2020  
U 322: Ján  Ková č 1090580 ( tréner OŠK Lieskovec, V. liga skupina C). DS - 3 týždne zákaz výkonu akejko ľvek 
funkcie vo všetkých stretnutiach OŠK Lieskovec,  čl.  48/1c, 2b, DP, od 12.10.2020 
U 323: Jakub Majer 1367461 (OŠK Kamenná Poruba, V. liga dorast U19 skupina A). DS - 3 týždne,  čl. 48/1c, 2b 
DP, od 11.10.2020  
Vylú čený po 2 ŽK. DS - nepodmiene čne pozastavenie výkonu športu, pod ľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1 
súťažné stretnutie: 
U 324: Jakub Kra čmer 1277754  ( FK Slovan Žabokreky, IV. liga skupina SEVER) 
U 325: Branislav Ľupták 1208814  (TJ Tatran VLM Pliešovce, IV. liga skupina JUH) 
U 326: Patrik Pafko 1252941  ( TJ Sokol Medzibrod, IV. liga skupina JUH) 
U 327: Radovan Fujak 1287759  ( TJ Pokrok Stará Bystrica, V. liga skupina A) 
U 328: Miroslav Chaban 1113585  ( OFK 1950 Priechod, V. liga skupina C) 
U 329: Denis Šarkozi 1358250  ( OŠK Lutila, V. liga dorast U19 skupina C) 
U 330: František Tóth 1239123 ( OŠK Radzovce, V. liga skupina D),všetci od 12.10.2020. 
Nepodmiene čne pozastavenie výkonu športu na 1 sú ťažné stretnutie za 5 napomenutí ŽK pod ľa DP čl. 
37/5a: 
U 331: Juraj Buška 1239134  ( FK Slovan Trstená V. liga skupina B), od 11.10.2020 
U 332: Tomáš Ďuratný 1183770  (OŠK Baník Stráňavy, IV. liga skupina SEVER) 
U 333: Tomáš Medve ď 1182989 (ŠK Partizán Čierny Balog, IV. liga skupina JUH) 
U 334: Tomáš Hofer 1293701  ( TJ Pokrok Stará Bystrica V. liga skupina A) 
U 335: Matej Ganiš 1229100  ( TJ Tatran Oščadnica V. liga skupina A) 
U 336: René Mrenka 1197861  ( ŠK Čierne V. liga skupina A) 
U 337: Peter Kendy 1243465  ( OFK Kotešová V. liga skupina A) 
U 338 : Marcel Mucha 1218371  ( FK 09 Bacúch V. liga skupina C) 
U 339: Peter Krkoš 1230761  ( OŠK Lieskovec V. liga skupina C) 
U 340: Maroš Kolény 1197250  ( OŠK Dobrá Niva V. liga skupina C) 
U 341: Tomáš Uhliar 1197834  ( ŠK Hrochoť V. liga skupina C) 
U 342: Zoltán Orem 1261988  (TJ Ipeľ Balog nad Ipľom V. liga skupina D), všetci od 12.10.2020   
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správani a divákov a ostatných oznamov   
v zmysle DP: 
U 343: OŠK Liptovská Štiavnica ( TIPOS III. liga STRED), berie na vedomie  Správu delegáta zväzu  ( ďalej len 
SDZ), Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch ( ďalej len OZN)  po stretnutí 11.kola TIPOS III. ligy 
STRED OŠK Liptovská Štiavnica - MŠK Rimavská Sobota dňa 11.10.2020. DS - pokarhanie  podľa čl. 58/3 a čl.11 
DP. 



U 344: OTJ Hontianske Nemc e ( V. liga skupina C). Berie na vedomie SDZ a OZN po stretnutí V. ligy skupina C 
OTJ Hontianske Nemce -  FC Sitno Banská Štiavnica. DS - pokarhanie  podľa čl. 58/3 a čl.11 DP. 
U 345: TJ IDOP Lipovec ,  Berie na vedomie podnet doručený prostredníctvom ISSF (ID 128411) dňa 08.10.2020 
voči klubu ATTACK Vrútky, vo veci odstupného za hráča Daniela Rohoňa (1284477), bez prijatia ďalších 
opatrení,  podľa čl. 71/5c DP. Oznamuje klubu, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nárok na odstupné za 
amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40, ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ. 
U 346: Adrián Poništ 1404314  (MŠK Kysucké nové Mesto B, III. liga SŽ U15 skupina A), berie na vedomie 
vyjadrenie klubu k U299.Návrh referenta : DS - 1 mesiac nepodmiene čne pozastavenie výkonu športu , čl. 45/1, 
2b DP, od 01.10.2020 , zároveň ruší účinky predbežného opatrenia U 299. 
U 347: TJ Rohá če Zuberec  (IV. liga dorast U19 skupina SEVER), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 
2020/2021 kap. XX bod 22b za pokles počtu hráčov družstva pod 7 (prvý prípad) v stretnutí 11.kola IV. ligy dorast 
U19 skupina SEVER medzi OŠK Lisková - TJ Roháče Zuberec dňa 10.10.2020, čl. 64/1a DP, čl. 82/1g SP. DS - 
pokuta 50 € , čl. 64/4 DP.  
U 348: MŠK Námestovo ( TIPOS III. liga STRED),  berie na vedomie vyjadrenie k U 317. 
U 349: DK SsFZ prerušuje s ú činnos ťou od 15.10.2020 všetky uložené disciplinárne sankc ie po čas 
protipandemických opatrení centrálnych orgánov SR.  
Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ (okrem rozhodnutí pod ľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa 
podáva na disciplinárnu komisiu, v lehote do 7 dní odo d ňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie 
(čl. 84/1 DP). 
 
Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko  
1. Prerokované podnety FK: FK Slovan Žabokreky  (FK Slovan Žabokreky - OFK Teplička nad Váhom)- 

sťažnosť opodstatnená, TJ Tatran VLM Pliešovce (TJD Príbelce - TJ Tatran VLM Pliešovce) - sťažnosť 
neopodstatnená, uhradiť poplatok 40 € v MZF. 

2. Upozor ňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebud e akceptova ť námietky a s ťažnosti na 
výkon rozhodcov, pokia ľ nebudú sp ĺňať 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. 

3. Ospravedlnenia R: Kúchen - 25.10., Vallo  - PN, Labuda - 31.10., Dodok  - do konca jesennej časti. 
 
Odvolacia komisia (predseda Roman Horák)  
1. Odvolacia komisia prijala rozhodnutie DK SsFZ uvedené pod U 314, zverejnené dňa 09.10.2020 v 
Spravodajcovi č. 15/2020-21 na webovom sídle SsFZ, o nevyhovení odvolaniu futbalového klubu TJ Sklotatran 
Poltár, voči rozhodnutiu DK SsFZ uvedenému pod U 178 zo dňa 18.09.2020, ktoré bolo zverejnené v 
Spravodajcovi č. 12/2020-21, vo veci v ktorej sa odvolateľ domáha potrestania hráča zastavením činnosti v zmysle 
pravidiel futbalu. Odvolacia komisia začala konanie vedené pod č.k. 02-2020. 
 
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 zvýše nej miere web SsFZ.  
2. Ruší a odkladá na neur čito , v zmysle SP čl. 37/1 (opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia): 

a) MFS II. ligy WU19 Stred - 5. kolo: MŠK Rimavská Sobota - Jupie FŠ MH Banská Bystrica , 6. kolo: 
Jupie FŠ MH Banská Bystrica - MŠK Púchov, 
b) MFS II. ligy WU15 Stred - 1. kolo: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Novohrad Lu čenec, ec, FK 
Pohronie - Jupie FŠ MH Banská Bystrica , 7. kolo: Jupie FŠ MH Banská Bystrica - MŠK Novohrad 
Lučenec, FK Pohronie - FK Slovan Trstená, MFK Zvolen -  MFK Tatran Liptovský Mikuláš , 2. kolo: FK 
Slovan Trstená - FK Pohronie. 

 
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 30.06.2020, je možné aj bez p otrebného rozsahu hodín požiada ť o jej 
pred ĺženie  (žiadosti evidujeme od 01.06.2020). Takáto licencia bude ale pred 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 B licencie v Banskej Bystric i v termíne 21.11.2020 – 12.05.2021. Prihlásiť sa na 
školenie je možné do 01.11.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a 
záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia. 

4. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bans kej Bystrici v termíne 23.11.2020 – 15.02.2021. 
Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, 



podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti 
SFZ/Tréneri/Školenia. 

5. Plán ďalšieho vzdelávania trénerov v druhom polroku 2020 – semináre pre trénerov UEFA  B / UEFA GR C: 
vzhľadom na aktuálne platné hygienické opatrenia vlády SR v súvislosti s epidemiologickou situáciou 
organizovanie seminárov trénerov do časne pozastavujeme.  

 
Matri čná komisia (predseda Stanislav Špila)  
1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), d), e) možné podávať žiadosť o prestup amatéra: 

o od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 
o od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné 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 – pri dodržaní vyššie uvedených 
termínov. 

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 predchádza ť 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. 

4. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hrá ča sa automaticky 
vygeneruje aj platný RP  (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné 
si preveriť na profile hráča. 

5. Upozorňujeme touto cestou na čl. 44b (RaPP) Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou 
spôsobenou ochorením COVOD-19, bod 4: V súťažnom ročníku 2020/2021 môže byť hráč v priebehu 
jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí 
môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za tri kluby. 

 
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. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, ako aj  futbalovej verejnosti, že sídlo SsFZ je do časne 
pres ťahované (minimálne na jeden rok po čas rekonštrukcie stávajúcich priestorov). Poštová a dresa, 
ako aj všetky kontakty ostávajú nezmenené. Do časné sídlo SsFZ je v Banskej Bystrici na Partizánsk ej 
ceste 97 (areál SAD, od budovy SsFZ Partizánskou ce stou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km).  

3. 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. 
 
 

 
 

 

 


