Spravodajca č. 20/2020-21

13. 11. 2020

Prerušujeme všetky súťaže do odvolania
Vzhľadom na ostatné protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou
prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení SsFZ.
Týka sa to aj odložených nariadených, dohodnutých ... zápasov od 13. 10. 2020 – vrátane, odkedy platí
zákaz zhromažďovania sa, viac ako 6 osôb.
USMERNENIE SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní
verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, v spojení s vyhláškou ÚVZ SR, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, uverejnenej vo
Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020, týkajúce sa, okrem iných, organizácie tréningového procesu v tomto
období, zo dňa 12.11.2020 a ktoré je platné od 15.11.2020, nájdete na stránke SFZ.
https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-15-novembra-2020

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(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.
b) odložené MFS do 16.10.2020 – zoznam je zverejnený v US 18
c) odložené MFS od 17.10.2020 - všetky stretnutia jesenných kôl po tomto termíne.
2. KM žiada FK
predložiť potvrdenia o lekárskej prehliadke preukazujúce spôsobilosť hrať futbal, všetkých hráčov hrajúcich
v mládežníckych družstvách v súťažiach riadených KM SsFZ. Tieto potvrdenia žiadame od FK, ktoré si túto
povinnosť nesplnili v prvých súťažných kolách 2020/2021 ( zápisy o stretnutí- poznámka R). Ide o povinnosť FK
v zmysle SP, čl. 50 Zdravotná spôsobilosť , bod 1. Potvrdenie je potrebné zaslať naskenované na mail adresu
mladezssfz@gmail.com do 29.11.2020, 24:00.
Zoznam družstiev, ktoré nepredložili tieto potvrdenia:
a) dorast
III. liga U19 MFK Detva
III. liga U17 MFK Dolný Kubín
IV. liga U19, sk. Sever OŠK Lisková, Attack Vrútky,, MFK Bytča
IV. liga U19, sk. Juh FK Sitno Banská Štiavnica, FK Iskra Hnúšťa, TJ Sklotatran Poltár, FK Mesta
Tornaľa
V. liga U19, sk. A ŠK Belá, OŠK Nededza, Družstevník Rašov, FC Rajec, TJ Slovan Skalité, FK Strečno,
ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka, ŠK Radoľa, ŠK Štiavnik, OŠK Baník Stráňavy
V. liga U19, sk. B Obecný športový klub – Havran Ľubochňa, OFK Liptovská Lužná
V. liga U19, sk. C FK-34 Brusno - Ondrej, OŠK Lutila
b) žiaci

II. liga U15,sk. Sever MFK Dolný Kubín, TJ Sokol Liesek, TJ Družstevník Dlhá nad Oravou
II. liga U15,sk. Juh MFK Revúca, MFK Strojár Krupina, ŠK Prameň Kováčová
II. liga U13,sk. Sever MFK Dolný Kubín
II. liga U13,sk. Juh FK Sitno Banská Štiavnica, MFK Revúca, MFK Strojár Krupina, ŠK Prameň Kováčová
III. liga U15,sk. A ŠK Radoľa , FC JUVENTUS Žilina, FA UNITED Nededza, FK Rajec
III. lliga U15,sk. B OŠK Havran Ľubochňa, TJ Oravská Lesná
III. liga U15,sk. C JUPIE FŠ MH B, FK-34Brusno- Ondrej, OŠK Radzovce
III. liga U13,sk. A ŠK Radoľa , FC JUVENTUS Žilina, FA UNITED Nededza, FK Rajec, TJ SNAHA Zborov,
MFK Bytča
III. liga U13,sk. B OŠK Havran Ľubochňa, OŠK Istebné,
III. liga U13,sk. C JUPIE FŠ MH B, FK-34Brusno- Ondrej, OŠK Radzovce , Nová Baňa
Úplné znenie SP, čl. 50 Zdravotná spôsobilosť , bod 1.
(1) Hráč je povinný mať potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal, ktoré je platné
najviac 1 rok. Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorý bola vykonaná posledná
lekárska prehliadka. Klub hráča je zodpovedný za svojho hráča, že hráč má potvrdenie o lekárskej prehliadke
preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal. Klub je povinný predložiť potvrdenie o lekárskej prehliadke hráča na
vyzvanie riadiaceho orgánu súťaže alebo funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti.
3. KM upozorňuje FK :
a) Na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ sa pristúpilo k úpravám v ISSF, ktoré
sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov.
Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov, nie hráči, ale tréneri a ostatné osoby na sezónnej
súpiske družstva v ISSF.
Kompletný návod na použitie nájdete https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionaridruzstva-pre-sezonu
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 vyhláške Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k
obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 12/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 v
spojení s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri
ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 11/2020 uverejnenej vo Vestníku
vlády SR dňa 29.10.2020 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 693/2020 z 28.10.2020 vydané dňa 4.11.2020
V plnom znení je Usmernenie k dispozícii na https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-opatreniu-uraduverejneho-zdravotnictva-sr

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania divákov a ostatných oznamov
v zmysle DP:
U : 352 TJ Tatran Krásno nad Kysucou, berie na vedomie vyjadrenie k U350 bez prijatia ďalšej DS.
U 353 : OŠK Dobrá Niva. Na základe podnetu Sekretariátu SsFZ, vlastných zistení a nesplnenie U351, za
porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti),
podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP, určuje ochranné opatrenia zákazu
transferov hráčov a pozastavenie súťažnej činnosti od 13.11.2020 do uhradenia záväzku voči SsFZ podľa čl.25
DP, čl.43/ 1,2b DP a čl. 64/ 4, 7 DP. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky
súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé
súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie
bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7).
Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP),
sa podáva na disciplinárnu komisiu, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej
komisie (čl. 84/1 DP).

Odvolacia komisia (predseda Roman Horák)
Uznesenie zo dňa 05.11.2020: Č. k. OK 02-2020. Odvolacia komisia Stredoslovenského futbalového zväzu (ďalej
len „Odvolacia komisia“ a „SsFZ“), ako príslušný odvolací orgán riadiaceho zväzu v zmysle čl. 54 Stanov SsFZ,
prerokovala odvolanie futbalového klubu TJ Sklotatran Poltár, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár (ďalej len
„FK Poltár“ a „odvolateľ“), voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ (ďalej len „DK SsFZ“) uvedenom pod U
178, ktoré bolo zverejnené v Spravodajcovi č. 12/2020-21 vo veci, v ktorej sa FK Poltár domáha potrestania hráča
zastavením činnosti v zmysle Pravidiel futbalu, a takto r o z h o d l a:
Konanie o odvolaní FK Poltár voči rozhodnutiu DK SsFZ U 178 zastavuje, podľa čl. 85 ods. 2 písm. a)
Disciplinárneho poriadku SFZ (ďalej len DP SFZ“).
Odôvodnenie:
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 FK 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 FK Príbelce Mária Kuráka zastavením činnosti v zmysle Pravidiel futbalu. Spisový

materiál k podanému odvolaniu bol predložený Odvolacej komisii dňa 10.10.2020 a týmto dňom Odvolacia komisia
začala odvolacie konanie vedené pod č. k. OK 02-2020.
2. DK SsFZ vo svojom rozhodnutí uvedenom pod U 178 uviedla „Mário Kurák 1148324 (TJD Príbelce, IV. liga
skupina JUH), na základe podnetu klubu a stanoviska KR SsFZ k situácii v I. polčase v stretnutí 7. kola IV. ligy
skupina JUH Príbelce - Poltár, konaného dňa 12.9.2020, čl. 71/5c DP, bez prijatia ďalších opatrení“. Voči
rozhodnutiu DK SsFZ uvedenému pod U 178 podal odvolanie FK Poltár, ktorým sa domáhal potrestania hráča
Mária Kuráka, a to zastavením činnosti hráča. DK SsFZ rozhodnutím uvedeným pod U 198 odvolaniu FK Poltár
podľa čl. 84 ods. 7 DP SFZ v plnom rozsahu vyhovela (autoremedúra) a uložila hráčovi disciplinárnu sankciu
pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac nepodmienečne.
3. FK Príbelce podal odvolanie voči rozhodnutiu DK SsFZ uvedenému pod U 198, v ktorom ako dôvody odvolania
uvádza, okrem iného, porušenie čl. 73 DP SFZ, a to najmä skutočností subjektu tzv. aktívnej legitimácie FK Poltár,
skutočnosť, že nedošlo k vylúčeniu hráča zo strany rozhodcu, pričom hráč nebol uvedený ani v správe DZ, že mal
byť vylúčený.
4.Podľa čl. 82 ods. 1 DP SFZ sú „Osobami oprávnenými na podanie odvolania proti rozhodnutiu disciplinárnej
komisie (ďalej len “odvolateľ”) sú: a) fyzická osoba, ktorej bola disciplinárna sankcia uložená alebo ňou na tento
účel splnomocnená osoba; v prípade osoby mladšej ako 18 rokov jej zákonný zástupca alebo ním splnomocnená
osoba, b) právnická osoba, ktorej bola uložená disciplinárna sankcia alebo určené ochranné opatrenie alebo ňou
splnomocnená osoba, c) klub, ktorého členovi alebo družstvu bola disciplinárna sankcia uložená, alebo klubom na
tento účel splnomocnená osoba, d) kontrolór SFZ, ktorej disciplinárna komisia rozhodla vo veci. e) iný subjekt,
ktorý preukáže oprávnený právny záujem na rozhodnutí vo veci.“
Podľa čl. 71 ods. 5 DP SFZ „Podnet na začatie disciplinárneho konania vybaví disciplinárna komisia bezodkladne
tak, že …..c) podnet vezme na vedomie bez prijatia ďalších opatrení, ak obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti
prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania.“
Podľa čl. 71 ods. 9 DP SFZ „Postup disciplinárnej komisie podľa odseku 5 písm. c) alebo d) nebráni ďalšiemu
konaniu v tej istej veci v prípade, ak budú zistené nové okolnosti prípadu a dôkazy, ktoré budú odôvodňovať
vykonanie disciplinárneho konania.“
5. Odvolacia komisia vo svojom rozhodnutí č. k. 01-2020 rozhodla, že FK Poltár nie je oprávnenou osobou, o
ktorej právach alebo povinnostiach sa rozhoduje a teda jej odvolanie nie je prípustné. Z uvedeného dôvodu
Odvolacia komisia zrušila rozhodnutie DK SsFZ uvedené pod U 198 a vec vrátila DK SsFZ na nové konanie
a rozhodnutie.
6. DK SsFZ po zrušení rozhodnutia U 198 Odvolacou komisiou, v novom konaní neuplatnila postup podľa čl 71
ods. 9 DP SFZ po svojom prvotnom rozhodnutí uvedenom pod U 178, teda má za to, že nebol dôvod na začatie
disciplinárneho konania.
7. Odvolacia komisia zistila, že odvolanie FK Poltár nie je prípustné a to z dôvodu jeho subjektívnej neprípustnosti
voči rozhodnutiu DK SsFZ. Rozhodnutie DK SsFZ neprivodilo odvolateľovi žiadnu ujmu na jeho právach resp.
právnom postavení, teda odvolateľ nemá právo, aby jeho podaniu malo byť vyhovené. V zmysle DP SFZ podnet na
začatie konania nemá charakter nástroja na ochranu subjektívnych práv a oznamovateľ nemá právo na to, aby bol
niekto disciplinárne postihnutý, nakoľko disciplinárne konanie je len vecou DK SsFZ a priestupcu. Odvolateľ vo
svojom odvolaní nepreukázal právny záujem o rozhodnutie vo veci, domáha sa potrestania hráča v zmysle
Pravidiel futbalu. Uvedené je v rozpore s predpismi SFZ, nakoľko postihy v disciplinárnom konaní akéhokoľvek
hráča, ktorý sa previnil, vykonáva DK SsFZ podľa DP SFZ.
8.Vzhľadom na vyššie uvedené, Odvolacia komisia rozhodla vo veci formou uznesenia tak, že konanie zastavuje
z dôvodu, že nie sú splnené podmienky na prerokovanie odvolania.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

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 Kováč)
1. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy ďalšieho
vzdelávania trénerov, pripravuje TÚ SFZ – Odd. vzdelávania trénerov Konferenciu trénerov SFZ 2020 a ďalšie
semináre dištančnou formou – formou webinárov. Podrobné informácie vrátane webinárov budú zverejnené
v priebehu decembra 2020
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.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1.

2.

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).
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 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.
4. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča 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 Matejka)
1.

2.

3.

4.

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 touto cestou FK, ktoré nemali k 13.11.2020 uhradenú MZF za obdobie 10 2020, splatnú
10.11.2020. Jedná sa o FK: Kalinovo, Heľpa, Priechod, Senohrad, Varín, Hnúšťa, Liptovská Lúžna, St.
Bystrica, Slov. Ďarmoty, ŠK Belá, Makov, Tvrdošín, Vígľaš-Pstruša, Oščadnica, Dobrá Niva, Liptovské Sliače,
Belá-Dulice, Kamenná Poruba, Rosina, Gbeľany, Tornaľa, MFK Tepličan a Zvolen. Žiadame uvedené kluby,
aby uvedené FA uhradili v čo najkratšom čase a umožnili nám tak, bez zbytočných komplikácií, korektne
uzatvoriť účtovný rok 2020.
Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, ako aj futbalovej verejnosti, že sídlo SsFZ je dočasne
presťahované (minimálne na jeden rok počas rekonštrukcie stávajúcich priestorov). Poštová adresa,
ako aj všetky kontakty ostávajú nezmenené. Dočasné sídlo SsFZ je v Banskej Bystrici na Partizánskej
ceste 97 (areál SAD, od budovy SsFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km).
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.

