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Stredoslovenský futbalový zväz v B. Bystrici chce a j touto cestou po ďakova ť všetkým funkcionárom, 
trénerom, hrá čom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným part nerom a všetkým futbalovým 

fanúšikom na strednom Slovensku za spoluprácu a por ozumenie v uplynulom kalendárnom roku. Zárove ň 
im chce všetkým, napriek zložitosti doby v akej nat eraz žijeme, zažela ť príjemné prežitie viano čných 

sviatkov. A v Novom roku  2021 želáme najmä ve ľa zdravia, ako aj ve ľa osobných, pracovných a 
športových úspechov. 

 

 
Všetky sú ťaže sú prerušené do odvolania  

Vzhľadom na ostatné protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou boli prerušené 
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. 
 
Hlasovanie delegátov Konferencie SsFZ formou per ro llam  
 
 

Predmet hlasovania 
Správa o činnosti VV SsFZ za obdobie od 

ostatnej podanej správy 
Počet delegátov s právom hlasovať: 72 

Počet prijatých hlasovacích hárkov: 53 

Za:      49  delegátov Proti:      3 Zdržal sa:      1 
 

Správa o činnosti VV SsFZ za obdobie od ostatnej podanej správy bola SCHVÁLENÁ . 
 

VÝSLEDOK HLASOVANIA PER ROLLAM 
Predmet hlasovania Správa revíznej komisie SsFZ 

Počet delegátov s právom hlasovať: 72 

Počet prijatých hlasovacích hárkov: 53 

Za:    47  delegátov Proti:      2 Zdržal sa:      4 
 
Správa Revíznej komisie SsFZ bola SCHVÁLENÁ.  
 

VÝSLEDOK HLASOVANIA PER ROLLAM 
Predmet hlasovania Návrh rozpočtu SsFZ na rok 2021 

Počet delegátov s právom hlasovať: 72 

Počet prijatých hlasovacích hárkov: 53 

Za:      44 delegátov Proti:      6 Zdržal sa:      3 
 
Rozpočet SsFZ na rok 2021 bol SCHVÁLENÝ. 
 
Vzhľadom na nové skutočnosti (možnosť získať finančné prostriedky prostredníctvom projektu FIFA) finišuje 
spracovanie financovania prestavby sídla SsFZ. V dohľadnej dobe podáme delegátom Konferencie SsFZ 
informáciu o doterajšom priebehu prác, vrátane ich úhrady. 
Zároveň sa chceme touto cestou poďakovať všetkým delegátom Konferencie SsFZ, ktorí nám zaslali svoje 
stanovisko k predloženým dokumentom. Naše poďakovanie patrí ak sekretárom ObFZ, ktorí nám aktívne pomohli 
pri organizačnom zabezpečení samotného hlasovania. 
 
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 :  

 bol poslaný návrh reštartu mládežníckych súťaži na jar roku 2021. 
KM poslala návrh termínov a  postup pri reštarte súťaží mládeže na jar 2021 len  FK, ktoré majú nedohraté 
stretnutia z jesennej kôl ( 1.- 11.resp. 8 ). Klubom bol materiál  poslaný mailom na adresu  uvedenú v ISSF alebo 
inú adresu oznámenú KM. 
 Žiadame FK , aby si poštu na uvedených mailových adresách  skontrolovali a v prípade nedoručenia toto oznámili 
aj s adresou  pre doručenie na mladezssfz@gmail.com.  
 FK, ktoré nemali  nedohraté stretnutia z jesennej kôl do 13.10.2020 ( 1.- 11.resp. 8 kolo),  budú o reštarte 
informovaný zvlášť mailom. 
Vzhľadom na aktuálny vývoj pandémie koronavírusu COVID-19 je pokračovanie súťaží mládeže  pre rok 2020 
definitívne zakázané ÚVZ SR a Úradom vlády SR. 
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. 
V mene KM SsFZ Vám želáme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný Nový rok 

2021. Zároveň ďakujeme za spoluprácu a priazeň v roku 2020 

 
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 obmed zenia týkajúce sa kontaktnej formy 
"Ďalšieho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie tr énerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ 
– Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov S FZ 2020 dištan čnou formou – formou offline 
webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dos tato čný na splnenie požiadaviek k pred ĺženiu 
všetkých trénerských licencií.  
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej s tránke SFZ :    
(SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2 020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.  
 

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. Chceme touto cestou upozorniť FK, ktoré boli v roku 2020 prijímateľom príspevku vo výške 1.000 € 
z „Projektu podpory mládežníckeho futbalu v pôsobnosti  SsFZ – vybrané FK“ , že v zmysle zásad 
uvedeného projektu, ako aj „Oznámenia o poskytnutí príspevku na činnosť družstiev mládeže na rok 2020“ 
z 19.6.2020 je povinnosťou FK  v termíne do  15.1.2021 predložiť na SsFZ vyú čtovanie  čerpania uvedeného 
príspevku. Podrobnejšie v uvedenom oznámení. Ku dnešnému dňu evidujeme vyúčtovanie od FK: Fiľakovo, 
D. Kubín a Z. Poruba. 

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. 
 
 

 
 

 

 


