
Spravodajca č. 24/2020-21      11. 12. 2020 
 
Všetky sú ťaže sú prerušené do odvolania  
 
Vzhľadom na ostatné protipandemické opatrenia centrálny ch orgánov SR s okamžitou platnos ťou boli 
prerušené 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 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 tréningovéh o procesu v tomto 
období, zo d ňa 12.11.2020 a  ktoré je platné od 16.11.2020, nájd ete na stránke SFZ. 
 
https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-16-novembra-2020 
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
(kontakt 0902229333) 

1. ŠTK SsFZ informuje FK:  
• návrh plánovaných termínov neodohratých stretnutí dospelých za jesennú časť 2020/2021 je 

zverejnený v Aktualitách na stránke SsFZ, 
• umožňujeme FK z dôvodu regulárneho ukončenia jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 

odohrať neodohrané stretnutia /z návrhu/ aj v inom termíne, s využitím dostupných náhradných hracích 
plôch, ale len na základe vzájomnej dohody klubov,  

• vzájomné dohody o odohratí MFS v inom termíne musia FK aktivovať cez ISSF na ŠTK najneskôr 10 
dní pred termínom stretnutia, 

• odporúčame stretnutia z jesennej časti 2020/2021 odohrať do 26. marca 2021, 
• v prípade nepriaznivej pandemickej situácie na Slovensku aj začiatkom roka 2021 je pre dohratie MFS 

pripravený aj 2. variant návrhu. 
2. Priebežný stav súťaží SFZ → SsFZ aj so zaradením družstiev v súťažnom ročníku 2021/2022 je a bude 

vždy aktuálne zverejnený na webstránke SsFZ v sekcii Priebežný stav súťaží. 
 

Komisia mládeže (predseda Vladimír Remeselník)  
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160) 
1. KM informuje FK :  
  Vzhľadom na aktuálny vývoj pandémie koronavírusu COVID-19 je pokračovanie súťaží mládeže  pre rok 2020 
definitívne zakázané ÚVZ SR a Úradom vlády SR. 
Tréningový proces je stále umožnený v maximálne 6-členných skupinách. .  
Dúfajúc, že po vianočných a novoročných  sviatkoch sa situácia pandémie bude priaznivo vyvíjať a   ÚVZ SR a 
Úrad vlády SR povolí trénovanie a hranie futbalu ,tak ako sme nato boli zvyknutí. 
 V záujme KM SsFZ  je a bude, aby bolo čo možno najviac súťaží riadne ukončených. Preto KM pripravila návrh, 
ako tento cieľ napĺňať. Obraciame sa na FK a žiadame ich o súčinnosť za podmienok že budeme môcť pokračovať 
v súťažiach. 
 Ešte do Vianoc zašleme na FK návrh reštartu mládežníckych súťaži na jar roku 2021. 
Materiál klubom  budeme posielať mailom . Ak FK požaduje zaslanie na inú mailovú adresu ako  uvedenú v ISSF, 
žiadame obratom ( čakáme do15.12.2020 ) toto oznámiť aj s novou adresou na mladezssfz@gmail.com.  
 Prajeme všetkým futbalovým priateľom v tomto predvianočnom čase veľa zdravia , pohody a tešíme sa na 
spoločné stretnutia v roku 2021. 
 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)  
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správani a divákov a ostatných oznamov   
v zmysle DP: 
U 359: TJ Baník Kalinovo, berie na vedomie vyjadrenie a splnenie U354  
U 360 : ŠK Belá, berie na vedomie splnenie U357   
U 361: OŠK Dobrá Niva, berie na vedomie splnenie U358 
U 362: TJ Družstevník Senohrad. Na základe podnetu Sekretariátu SsFZ, vlastných zistení a nesplnenie U355, 
za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (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 04.12.2020 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). 



U 363: TJ Pokrok Stará Bystrica. Na základe podnetu Sekretariátu SsFZ, vlastných zistení a nesplnenie U356, 
za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (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 04.12.2020 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 pod ľa  
čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na disciplinárnu k omisiu, v lehote do 7 dní odo d ňa oznámenia 
rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84/1 DP). 
 
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 ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe 

týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené. 
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. Žiadosti sa podávajú najskôr mesiac pred 
vypršaním jej platnosti. 

3. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Ďalšieho 
vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravuje Technický úsek SFZ – Odd. 
vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 a ďalšie semináre dištančnou formou – formou offline 
webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu 
všetkých trénerských licencií. 

      Podrobné informácie budú zverejnené na intern etovej stránke SFZ 
(SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2 020) a budú zaslané trénerom cez ISSF najneskôr 
14.12.2020. 

 
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. SsFZ pripravil v mesiaci december 2020 schválenie dokumentov pre hlasovanie delegátov Konferencie SsFZ 
(forma hlasovania per rollam). Delegáti konferencie (i jednotlivé ObFZ) obdržali  el. poštou na svoje e-mailové 



adresy pokyny k hlasovaniu, v ktorých je uvedené kde a kedy budú posudzované dokumenty umiestnené, 
popis spôsobu a termín pripomienkovania dokumentov. Termín a spôsob samotného hlasovania je uvedený 
v hlasovacom formulári, ktorý bol rozoslaný 10.12.2020. Chceme touto cestou požiadať (tak ako tomu bolo pri 
hlasovaní v júni 2020) sekretárov jednotlivých ObFZ o pomoc pri príprave a priebehu samotného hlasovania 
vo svojej pôsobnosti. 

3. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, ako aj  futbalovej verejnosti, že sídlo SsFZ je do časne 
pres ťahované (približne 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. 
 
 

 
 

 

 


