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REŠTART  

 
Zdá sa, že vývoj epidemiologickej situácie v SR  aj v našom regióne, ako aj postupne uvoľňované opatrenia, nám 
umožnia dohrať jesennú časť súťaží ročníka 2020/2021. Tak ako ostatné RFZ, v zmysle rozhodnutia VV SFZ a ako 
sme to uverejňovali od začiatku marca. Po zvážení všetkých okolností sme reštart prerušených súťaží stanovili na 
víkend 29. - 30.5.2021. Tak ako sme avizovali, čas do reštartu súťaží sme vyhradili na prípravu – tréningový proces 
– družstiev v jednotlivých okresoch podľa Covid automatu pre šport a aktualizovaných usmernení SFZ, ale aj na 
organizačnú prípravu stretnutí, prípadne účasť divákov. Naďalej odporúčame sledovať – a najmä dodržiavať – 
prijaté opatrenia tak, aby sme sa mohli opäť nerušene stretávať na futbalových ihriskách a pokračovať v súťažiach. 
Konkrétne informácie k pokračovaniu súťaží sú uvedené v správach komisií ŠTK a KM. 
 
Naďalej odporúčame sledovať stránku SFZ ( www.futbalsfz.sk ), kde nájdete najaktuálnejšie informácie o možných 
aktivitách a pripravovaných opatreniach.  
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
 (kontakt 0902229333) 
 
ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať MFS: 

• 30.05.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  14.kolo TIPOS III. liga  
• 30.05.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.    5.kolo IV. liga S D. Kubín – Rosina 
• 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.    9.kolo TIPOS III liga Námestovo – Rakytovce  
• 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  10.kolo TIPOS III. liga R. Sobota – Fiľakovo  
• 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  15.kolo TIPOS III. liga Kováčová – O. Veselé    
• 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.    6.kolo IV. liga S Žabokreky – D. Kubín  
• 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.    6.kolo IV. liga S Rajec – Staškov  
• 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.    9.kolo IV. liga S KNM – Tvrdošín  
• 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.    9.kolo IV. liga S Stráňavy – Z. Poruba   
• 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.    5.kolo IV. liga J Detva – Hriňová  
• 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.    9.kolo  V. liga B T. Štiavnička – Vavrečka  
• 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.    8.kolo  V. liga C Priechod – L. Vieska  
• 09.06.2021 /streda/  o 17,30 hod.    8.kolo TIPOS III. liga Bánová – Námestovo  
• 09.06.2021 /streda/  o 17,30 hod.  15.kolo TIPOS III. liga Fiľakovo – Rakytovce  
• 09.06.2021 /streda/  o 17,30 hod.    7.kolo IV. liga S D. Kubín – Teplička n. Váhom 
• 09.06.2021 /streda/  o 17,30 hod.    6.kolo IV. liga J Hriňová – Príbelce  
• 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  11.kolo TIPOS III. liga Fiľakovo – Bánová  
• 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  15.kolo TIPOS III. liga Krásno – Námestovo   
• 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.    9.kolo IV. liga S D. Kubín – Bobrov  
• 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  10.kolo IV. liga S Makov – Staškov  
• 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  10.kolo IV. liga S Tvrdošín – Stráňavy  
• 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  10.kolo IV. liga J Hriňová – Šalková  
• 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  10.kolo IV. liga J Badín – S. Ďarmoty  
• 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  10.kolo  V. liga A Vysoká n. K. – Predmier  
• 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  11.kolo  V. liga B T. Štiavnička – Chlebnice  
• 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  10.kolo  V. liga C Hrochoť – H. Nemce  
• 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.    7.kolo  V. liga C Jakub – B. Štiavnica  
• 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.    9.kolo  V. liga C Lieskovec – Priechod  
• 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  11.kolo  V. liga D Hnúšťa – Jesenské  
• 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  11.kolo  V. liga D V. Krtíš – Olováry 
• 20.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  12.kolo III. IV. V. liga 
• 27.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  13.kolo III. IV. V. liga  
Neodohraté MFS a vyžrebované kolá jesennej časti 2020/2021 sa musia odohrať do 27.6.2021. Zmeny 
termínu a UHČ žiadajte po vzájomnej dohode cez ISSF – žiadosti a správy – konkrétne stretnutie – najneskôr 
10 dní pred UHČ.  Posledné dve vyžrebované kolá sa musia odohrať v rovnakom UHČ. Zmeny termínov a 
UHČ na 20.6 a 27.6. budeme schvaľovať len vo výnimočných prípadoch. 
 
Informácie k novému súťažnému ročníku 2021/2022 súťaží dospelých: 
1. Elektronické prihlášky do súťažného ročníka 2021/2022 sa aktivujú cez ISSF v termíne od. 1.6. – 

27.6.2021.  
2. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške 

je pre družstvá dospelých aj mládeže.  
3. Aktuálny stav súťaží SsFZ (postupy/zostupy) sú zverejnené na stránke SsFZ – Priebežný stav sú ťaží. 
4. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, všetky súťaže dospelých – 01.08.2021. 



 
 

Komisia mládeže (predseda  Vladimír Remeselník)   
1. KM informuje FK :  
Navrhnutý plán reštartu sú ťaží je možné realizova ť  po uvo ľnený opatrení  ÚVZ SR a Úradom     vlády SR a  
zverejnení v Úradnej správe SsFZ  o pokra čovaní v sú ťažiach  v zmysle príslušných  nariadení, ktoré budú 
platné od 15.5.2021 a následne. V tomto duchu je pr ipravovaný reštart sú ťaží mládeže SsFZ.  

• návrh termínov neodohratých stretnutí mládeže v jesennej časti súťaže 2020/2021 bude zverejnený 
v nasledujúcom Spravodajcovi č.45 , na stránke SsFZ a v ISSF. 

• tak ako už bolo avizované súťažné stretnutia – dohrávka jednotlivých ucelených kôl bude po 14 dňovej/ 
dvojtýždňovej  tréningovej príprave  

• navrhujeme odohrať od  29. mája 2021  nedohraté posledné dva kolá  jesennej časti ( 9,10 alebo12,13 kolo, 
odložené po 13.10.2020)  

•  nedohraté stretnutia z jesennej kôl ( 1.- 11.resp. 8 )  odohrať následne v termínoch do konca júna ( 12.6 
a 19.6. alebo  podľa potreby 26.6 a 3.7.) 

• vzájomné dohody o odohratí MFS v inom termíne musia FK aktivovať cez ISSF podaním o zmenu termínu 
k príslušnému stretnutiu najneskôr 10 dní pred novým termínom stretnutia.  

      Akúkoľvek dohrávku žiadame vopred dostatočne skoro riešiť telefonicky s KM  -  0917 325 160. 
      Až po dohovore s KM je možné pracovať s podaním v ISSF. 
      Podanie o zmenu  termínu bude možné v ISSF urobiť až po zverejnení v Úradnej správe SsFZ 
     o pokračovaní v súťažiach. 
 
• pri dohrávaní jesennej časti súťaží dorastu a žiakov a po dohrávaní základnej časti III. ligy U19/U17 sa  bude 

postupovať v zmysle RS a  SP, čl. 7 a)  (pokračovanie súťaže, postup, zostup ).  
• v prípade zhoršenia  pandemickej situácie na Slovensku aj v mesiacoch v druhej polovici mája alebo júna roku 

2021 bude o ďalšom postupe KM  ihneď FK informovať .     
 
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  (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).  

 
 

 
 

 

 


