
Spravodajca č. 18/2020-21      30. 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 d ňa 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. KM schválila  
a)priebežné výsledky a umiestnenie družstiev v súťažiach staršieho a mladšieho dorastu a starších a mladších 
žiakov v odohratej časti súťažného ročníka 2020/2021. 
Celkovo v  jesennej časti bol odohraných  920 stretnutí z toho dorast -  369, žiaci – 551, neodohraných  odložených 
v jesennej časti  268 stretnutí. 
b) odložené MFS do 16.10.2020 – 87 stretnutí 
Dorast:  
III. liga U19/U17: 7. kolo, Brezno – Detva, Čadca – Tisovec,8. kolo, Bánová  – Tisovec 
IV. liga U19 sk. Sever: 3. kolo, Tvrdošín – Zuberec, Liesek – Predmier, 8.kolo, Teplička n. V. – Liesek, 10. kolo, 
Tvrdošín – Bytča, Turzovka – O. Jasenica, 11. kolo, Predmier – Dlhá n. O. 
IV. liga U19 sk. Juh:  3. kolo, Poltár – Fiľakovo, N. Baňa – Čebovce, 8. kolo, Fiľakovo - B. Štiavnica, Tornaľa – 
Nenince, 10. kolo, N. Baňa – Hnúšťa, Fiľakovo – Krupina, 11.kolo, B. Štiavnica – R. Sobota, Krupina – Čebovce 
V. liga U19 sk. A :  3.kolo, Makov – Belá, 9.kolo, Skalité - Radoľa 
V. liga U19 sk. B : 8.kolo, Diviaky – Trstená, 9.kolo, Rabča – Ružomberok- Černová, 11.kolo, O. Polhora – 
Bešeňová, Trstená - Chlebnice 
V. liga U19 sk. C:5.kolo, Revúca – Príbeľce, 6.kolo, Kováčová – Brusno, 8.kolo, Pliešovce – Hliník n.H. 
Žiaci:  
II. liga U15/U13,sk. Sever :2.kolo, Liesek – Čadca, 6.kolo , Or. Jasenica – D. Kubín, 8.kolo,  Klin -  Liesek, 9.kolo, 
Krásno – Or. Jasenica, D. Kubín – Turzovka, 10.kolo, Klin – Krásno , 11.kolo, Or. Jasenica – Klin, Žilina C – 
Vrútky, D. Kubín – St. Bystrica, Dlhá nad O. - Turzovka 
II. liga U15/U13,sk.Juh :  2.kolo, Fiľakovo – Dudince,  len U13 , 3.kolo, V. Krtíš – Fiľakovo, Dudince – Tisovec, 8. 
kolo, Fiľakovo – B. Štiavnica, 9.kolo, Revúca – Kovačová , len U13, 10.kolo, Fiľakovo – Sliač, Žarnovica – Hnúšťa, 
11. kolo, Revúca – V. Krtíš 
III. liga U15/U13,sk. A :3.kolo, Bánová  – JUVENTUS ZA, Belá – Rajec, 6.kolo, JUVENTUS ZA – Oščadnica, 
7.kolo, Belá – JUVENTUS ZA, 8.kolo,JUVENTUS ZA  - Bytča, len U15, 11.kolo, Rajec  – Teplička n. V.   
III. liga U15/U13,sk. B : 3.kolo, Oravská Lesná – Istebné, 4.kolo, Lisková – Trstená, 6.kolo, Ružomberok-Černová – 
Istebné, L..Hrádok  - Oravská Lesná, 7.kolo, O. Lesná – Lisková,  Istebné - L. Hrádok, 8.kolo, L. Hrádok – 
Tvrdošín, Zuberec – Ľubochňa 



III. liga U15/U13,sk.C : 6.kolo, Senohrad – Selce, 7.kolo, Radzovce – Senohrad, Selce - Brusno  
  V ISSF budú vrátené termíny neodohraných stretnutí na pôvodné, z dôvodu operatívnejšieho prístupu k 
zadávaniu žiadostí nových termínov cez dané stretnutie.  
c) odložené MFS od 17.10.2020  - 181 stretnutí 
   všetky stretnutia jesenných kôl po tomto termíne: III. liga U19/U17 – 9. a  10.kolo, IV. liga U19 sk. Sever – 12. 
a 13. kolo, IV. liga U19 sk.Juh - 12. a 13. kolo, V. liga U19 sk. A - 12. a 13. kolo, V. liga U19 sk. B - 12. a 13. kolo, 
V. liga U19 sk. C - 9. kolo, II. liga U15/U13,sk.Sever - 12. a 13. kolo, II. liga U15/U13,sk.Juh- 12. a 13. kolo, III. liga 
U15/U13,sk. A - 12. a 13. kolo, III. liga U15/U13,sk. B - 9. kolo, III. liga U15/U13,sk. C - 9. kolo 
2. KM upozor ňuje FK :  
a) ktoré ešte nezaslali relevantný doklad k odložen ým stretnutiam, aby tak urobili v termíne neskôr do  
31.10.2020, 24:00. Doklady je potrebné zasla ť KM naskenované  na mail mladzssfz@gmail.com  po 
tomto termíne KM nebude akceptova ť žiadne dokladovanie. 
b) Upozorňujeme, že  protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR platia od 13.10.2020 do odvolania. 
Odkladajú sa všetky stretnutia na neurčito z dôvodu, že od tohto termínu platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 
osôb. Týmto opatrením je dotknutý aj tréningový proces, ktorý sa musí riadiť Usmernením SFZ k opatreniu Úradu 
verejného zdravotníctva SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020, vydaným dňa 15.10.2020. V plnom znení je 
Usmernenie   k dispozícii na mail stránke SFZ. 
 
Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok ) 
1. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením  koronavírusu na Slovensku pozastavujeme do 
odvolania všetky aktivity.  V prípade uvoľnenia opatrení žiadame FK, aby vo zvýšenej miere sledovali web SsFZ. 
 
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 2020v 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 od01.06.2020). 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. Napriek situácii, ktorá v súvislosti s pandémiou Cocid 19 a prijatými opatreniami pretrváva, musíme touto 
cestou upozorniť niektoré futbalové kluby, že k dnešnému dňu nemajú uhradenú MZF za obdobie 09 2020. 
Jedná sa o FK: Bánová, Stará Bystrica, Tvrdošín, Krásno nad Kysuco u a Dobrá Niva . Žiadame touto 
cestou uvedené FK, aby uvedené MZF za mesiac september uhradili, najneskôr do 4.11.2020 (kópiu dokladu 
o úhrade zaslali na adresu matejka@ssfz.sk). Po tomto termíne budeme nútení odovzdať vec na doriešenie 
DK. 

3. 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).  

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. 
 
 

 
 

 

 


