
Spravodajca č. 48/2020-21 11. 6. 2021

Naďalej odporúčame sledovať stránku SFZ ( www.futbalsfz.sk ), kde nájdete najaktuálnejšie informácie o možných 
aktivitách a pripravovaných opatreniach. 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt 0902229333)

ŠTK SsFZ aj touto cestou vyzýva všetky FK, aby v tejto dobe nezneužívali pandémiu Corona vírusu k 
neodohraniu plánovaných stretnutí a žiada o seriózny a ľudský prístup funkcionárov klubov pri dohodách 
náhradných termínov MFS tak, aby sa stretnutia jesennej časti odohrali do stanoveného termínu 27.6.2021. Z 
tohto dôvodu ŠTK povoľuje odohratie MFS aj na náhradných, schválených hracích plochách.
V prípade neodôvodneného neodohrania niektorého stretnutia jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 
najneskôr do 27.06.2021, budú FK uložené herné dôsledky v zmysle SP čl. 81/1a, 82/1b.

A) V zmysle čl. 82/1/b SP trestáme FK Teplička n. Váhom hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v 
stretnutí 7. kola IV. ligy S D. Kubín – Teplička n. Váhom a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK D. Kubín 3 
body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

B) ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať MFS:
 12.06.2021 /sobota/ o 17,30 hod.  11.kolo  V. liga D Hnúšťa – Jesenské 
 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  11.kolo TIPOS III. liga Fiľakovo – Bánová 
 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  12.kolo TIPOS III. liga L. Hrádok – Žarnovica 
 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  14.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – Zvolen 
 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 V. Krtíš – Olováry
 19.06.2021 /sobota/ o 17,00 hod.  12.kolo TIPOS III. liga Námestovo – Fiľakovo 
 20.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  12.kolo III. IV. V. liga
 25.06.2021 /piatok/  o 17,30 hod.  13.kolo V. liga A Čierne – Skalité 
 26.06.2021 /sobota/ o 17,30 hod.  13.kolo TIPOS III. liga Martin – Rakytovce /ihr. Žabokreky/
 26.06.2021 /sobota/ o 18,00 hod.  13.kolo IV. liga J Šalková – Badín 
 26.06.2021 /sobota/ o 15,00 hod.  13.kolo  V. liga A Belá – Oščadnica 
 27.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod.  13.kolo  V. liga D Málinec – Olováry /ihr. Cinobaňa/
 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 potvrdenej súperom 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.
Pri vyhodnotení a     uzatváraní jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 bude riadiaca komisia postupovať   
v     zmysle novelizovaného SP /čl. 18/.  
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. Elektronické prihlášky do Slovenského pohára – Slovnaft Cup 2021/2022 sa aktivujú na SFZ do 20.6.2021
4. Aktuálny stav súťaží SsFZ (postupy/zostupy) sú zverejnené na stránke SsFZ – Priebežný stav súťaží.
5. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, všetky súťaže dospelých – 01.08.2021. a 

prvé kolo Slovenského pohára 25.07.2021.

Komisia mládeže (predseda  Vladimír Remeselník) 
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160)
1. KM informuje FK :
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a)  elektronické prihlášky do súťaží mládeže SsFZ zasielať v termíne 01.06.2021 - 27.06.2019,do 24:00. Prihlášky 
družstiev mládeže pre nový súťažný ročník si FK aktivujú cez ISSF – elektronická podateľňa –  prihláška do 
súťaže. Prihlášku musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farby výstroja v prihláške 
je pre aj družstvá  mládeže dorastu a žiakov. 
Všetky súťaže sú sprístupnené v ISSF.
b) súťaže a počty družstiev v súťažiach SsFZ mládeže aj pre súťažný ročník 2021/2022,
z  dôvodu  objektívneho  predčasného  ukončenia  súťažného  ročníka  2020/2021  a  následného  neuplatnenia
postupov a zostupov družstiev vo všetkých súťažiach  v  zmysle SP čl.7a  ostávajú nezmenené.
c) aktív ŠTK a KM pred začiatkom súťažného ročníka sa uskutoční  len virtuálne , tak ako na začiatku minulej 
sezóny 
Štartové čísla budú FK pridelené aj pre nový súťažný ročník také, ako boli platné pre súťažný ročník 2020/2021. 
Štartovné čísla je možné zmeniť len po vzájomnej dohode  a odsúhlasení  FK podaním na KM v ISSF.
 d)   začiatok súťaží mládeže ( dorastu aj žiakov) je plánovaný na 01.08.2021.  Návrh termínovej listiny nájdete na 
stránke www.ssfz.sk. v časti KOMISIE – Komisia mládeže – Materiály.
e) Dohodu o striedavom štarte hráča (SS) sú FK povinné predložiť v zmysle SP čl. 28,ods. 8. – 10. na schválenie 
KM prostredníctvom ISSF najneskôr 3 dni pred začiatkom jesennej časti súťaže, ktorá začína skôr. Tento termín 
predloženia dohody pre súťaže SsFZ je najneskôr do 28.07.2021,24:00.
f) termín predkladania Dohôd o spoločnom družstve v znení  čl. 28, ods. 4. – 7. SP najneskoršie do 20.07.2021 na 
KM ! (1x  sken  e-mailom mladezssfz@gmail.com,  ).
2. KM upozorňuje  :
a)  FK  má  povinnosť  písomne  informovať  riadiaci  orgán  súťaže  (KM)  o pokračovaní  či  nepokračovaní  svojho
družstva v pôvodnej súťaže tak ako má nárok. Túto povinnosť  rieši čl.17, ods.6 SP.
b) FK môže v jednom súťažnom ročníku uzavrieť najviac 5 dohôd o SS pre jedno svoje družstvo - SP čl.28, ods. 
10.
c) ObFZ na povinnosť vyplývajúcu zo SP čl 13 bod 3) : Riadiaci orgán súťaže je povinný písomne nahlásiť 
postupujúce a zostupujúce družstvá riadiacim orgánom nadväzujúcich súťaží najneskôr do 30. júna.

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Záverečné turnaje II. ligy Stred WU19 a II. ligy Stred WU15 sa uskutočnia v nedeľu 20.06.2021(zmena) na 
futbalovom štadióne v Dolnej Ždani.
Harmonogram turnaja II. ligy WU19 (hrací čas 2x25 minút):
9:00 Jupie - Rimavská Sobota, 10:30 Púchov - Jupie, 12:00 Rimavská Sobota - Púchov
Harmonogram turnaja II. ligy WU15 (hrací čas 2x12 minút):
9:00 Jupie – Pohronie (sk. A), 9:30 Lučenec - Trstená (sk. B), 10:00 Zvolen – Jupie (sk. A), 10:30 Liptovský 
Mikuláš - Lučenec (sk. B), 11:00 Pohronie – Zvolen (sk. A), 11:30 Trstená - Liptovský Mikuláš (sk. B), 12:00 o 5. 
miesto, 12:30 o 3. miesto, 13:00 o 1. miesto (finále)
13:30 vyhodnotenie turnajov
Podmienkou účasti na turnaji je antigénový test nie starší ako z 18.06.2021 všetkých hráčok a členov realizačných 
tímov. Alternatívou k tomuto testu sú: PCR test nie starší ako 3 dni alebo potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu 
COVID-19 alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, v zmysle vyhlášky ÚVZ SR.
2. Oznamuje FK, že pre súťažný ročník 2021/2022 sú v ISSF pripravené na prihlasovanie nasledujúce súťaže 
ženského futbalu SsFZ:
II. liga dorastenky WU19 (pre kategóriu od R14 do U19),
II. liga žiačky WU15 (pre kategóriu od U11 do U15).
Prihlášky si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne do 14.07.2021 
(vrátane).

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
Vylúčený po 2 ŽK. DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1
súťažné stretnutie:
U 366: Kristián Kutlík 1278439 ( ŠK Závažná Poruba IV. liga Sever), od 06.06.2021
U 367: Ivan Rakyta 1166462 ( OFK 1950 Priechod V. liga skupina C), od 07.06.2021
U 368: Erik Furdan 1277532 ( FK Slávia Staškov IV. liga Sever), od 07.06.2021
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie za 5 napomenutí ŽK podľa DP čl.
37/5a:
U 369: Peter Dudko 1290014 ( ŠK Závažná Poruba IV. liga Sever), od 06.06.2021
U 370: Martin Branický 1293548 ( MŠK Námestovo Tipos III. liga Stred), od 06.06.2021
U 371: Richard Koncz 1266824  ( FTC  Fiľakovo Tipos III. liga Stred), od 06.06.2021
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).

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
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
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manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení
štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

2. Konferencia jún 2021
Tak ako sme informovali v predchádzajúcom Spravodajcovi, ako aj v postupe sprístupnenia dokumentov (na
stránke  www.ssfz.sk –  KONFERENCIA  SSFZ)  najneskôr  od pondelka  14.6.2021  budú  k posúdeniu
a schváleniu umiestnené ďalšie dokumenty:
- Správa o činnosti VV SsFZ
- Informácia o zvolaní volebnej Konferencie SsFZ 
- Výročná správa SsFZ za rok 2020 - text

Prílohy VS:
 Prehľad činnosti výberov SsFZ v roku 2020
 Ročná účtovná závierka za rok 2020
 Poznámky k účtovnej závierke
 Správa nezávislého audítora
 Zápisnica z prerokovania účtovnej závierky
 PO na d 5000 € - tabuľka
 Prehľad nákladov SsFZ v roku 2020

      Obdobie od 14.6. do 20.6.2020 slúži delegátom konferencie k oboznámeniu sa z predloženými dokumentmi
       a k zodpovedaniu prípadných otázok. Po tomto termíne rozošleme hlasovací formulár k posúdeniu
       predložených dokumentov. Samotné hlasovanie delegátov Konferencie SsFZ prebehne  v dňoch 21.6
       – 23.6.2021.
3. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční, v zmysle plánu práce orgánov SsFZ na II. polrok 2021, 1.7.2021

(vo  štvrtok)  o 15,00  hod.  v B.  Bystrici.  Predchádzať  by  mu  malo  o 13,00  hod.  pracovné  stretnutie
s predsedami ObFZ v pôsobnosti SsFZ k príprave volebnej Konferencie SsFZ (16.12.2021).

4. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, ako aj futbalovej verejnosti, že sídlo SsFZ je dočasne
presťahované (približne 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). 
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