Spravodajca č. 50/2020-21

25. 6. 2021

Konferencia SsFZ jún 2021
Výsledok hlasovania delegátov konferencie SsFZ:
 Správa o činnosti VV SsFZ od ostatného zasadnutia konferencie
Hlasovalo: 51
schvaľujem: 47
Zdržal sa: 1
neschvaľujem: 3
 Výročná správa SsFZ za rok 2020 s prílohami
Hlasovalo: 51
schvaľujem: 49
Zdržal sa: 0
neschvaľujem: 2
 Ročná účtovná závierka k 31.12.2021 a správa nezávislého audítora k nej
Hlasovalo: 51
schvaľujem: 49
Zdržal sa: 0
neschvaľujem: 2
Všetky predložené dokumenty boli hlasovaním delegátov konferencie formou per rollam s c h v á l e n é.

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) ŠTK ruší MFS – 13.kolo IV. liga S Staškov – Tvrdošín 27.06.2021
B) ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať MFS:
 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 17,30 hod. 13.kolo TIPOS III. liga Lučenec – Bánová
 26.06.2021 /sobota/ o 15,00 hod. 13.kolo IV. liga S D. Kubín – K.N.Mesto
 26.06.2021 /sobota/ o 18,00 hod. 13.kolo IV. liga J Šalková – Badín
 26.06.2021 /sobota/ o 17,30 hod. 13.kolo IV. liga J Hajnáčka – Medzibrod
 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 A Varín – Vysoká n. Kysucou /ihr. Belá/
 27.06.2021 /nedeľa/ o 16,00 hod. 13.kolo TIPOS III. liga Krásno – R. Sobota
 27.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 13.kolo V. liga D Málinec – Olováry /ihr. Cinobaňa/
C) Presný postup ako dostať do súpisky chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva:
https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu
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,
účastníci 1.kola Slovnaft Cupu obdržia futbalové lopty – domáci klub 5ks / hostia 3ks.
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.
6. Požiadavky FK k prideľovaniu čísel pre nový súťažný ročník 2021/2022 (dospelí) z prihlášok sa budú
spracovávať dňa 29.6.2021, po tomto termíne bude návrh pridelených čísel zverejnený
na stránke SsFZ.

Komisia mládeže (predseda Vladimír Remeselník)
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160)
1. KM informuje FK :
a) elektronické prihlášky do súťaží mládeže SsFZ zasielať v termíne do 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) zloženie jednotlivých súťaží a nové štartovné čísla aj s trvalými zmenami pre súťažný ročník 2021/2022 budú po
spracovaní KM a schválení VV zverejnený na stránke www.ssfz.sk. v časti KOMISIE – Komisia mládeže –
Materiály a Spravodajcovi .
e) 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.
f) 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.
d) KM novo prihlasené družstvo zaradí do súťaží SsFZ len po odsúhlasení príslušným ObFZ a v zmysle SP a RS.

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Záverečné turnaje II. ligy Stred WU19 a II. ligy Stred WU15 sa uskutočnili v nedeľu 20.06.2021 na futbalovom
štadióne v Dolnej Ždani. Víťazkami II. ligy WU19 sa stali futbalistkyJupie Futbalová škola Mareka Hamšíka,
víťazkami II. ligy WU15 hráčky MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Gratulujeme! Podrobnosti turnajov sú na
futbalnete (https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/ssfz/s/3325/, https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/ssfz/s/3324/).
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 ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo
akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:
U 373: Ján Lončík 1165719 ( ŠK Javorník Makov, IV. liga SEVER), vylúčený za HNS stiahnutie súpera v jasnej
gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS - 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 21.06.2021
U 374: Marián Jurčenko 1226602 ( OŠK Rosina, IV. liga SEVER), vylúčený za HNS - zmarenie jasnej gólovej
príležitosti hraním rukou mimo PU, podľa čl. 46/1a DP. DS - 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46 /2 DP, od
21.06.2021
U 375: Lukáš Pšida 1249172 ( TJ Sokol Medzibrod, IV. liga JUH) vylúčený za HNS - zmarenie vyloženej gólovej
príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS - 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 21.06.2021
U 376: Gabriel Sládek 1234545 ( ATTACK Vrútky, V. liga sk. B), vylúčený za HNS - držanie súpera vo vyloženej
gólovej príležitosti, podľa čl.46/1b DP. DS - 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 21.06.2021
Vylúčený po 2 ŽK. DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1
súťažné stretnutie:
U 377: Ján Skýpala 1167788 ( TJ Sklotatran Poltár, IV. liga JUH), od 21.06.2021
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie za 5 napomenutí ŽK podľa DP čl.
37/5a:
U 378: Tomáš Ševčík 1258625 (TJ Tatran Krásno nad Kysucou TIPOS III. liga STRED)
U 379: Rudolf Práznovský 1299857 ( FK Čadca TIPOS III. liga STRED)
U 380: Jozef Rerich 1200000 ( OTJ Hontianske Nemce V. liga skupina C), všetci od 21.06.2021
U 382: Andrej Pipíška 1164351 ( MŠK Novohrad Lučenec TIPOS III. liga STRED), berie na vedomie žiadosť o
zmenu DS udelenej v U 290, DS uplynula.
U 383: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v
stretnutí 12 kola V. ligy ŠK Tatran Turzovka – ŠK Belá, bez prijatia ďalších DS, podľa čl. 71/5c DP.
U 384: Na základe rozhodnutia VV SsFZ zo dňa 27.5.2021, s poukazom na čl. 14/1 stanov SFZ rozhodla, že
všetky disciplinárne sankcie – pozastavenia výkonu športu a pozastavenia výkonu funkcie, uložené v súťažnom
ročníku 2020/2021, v prípade hráčov a členov realizačných tímov mládežníckych súťaží futbalu na regionálnej

úrovni SsFZ, s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o predčasnom ukončení všetkých súťaží mládeže riadených
SsFZ do konca súťažného ročníka 2020/2021, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané.
U385: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9.,
12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe
písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022.
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).

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Ospravedlnenia R:Závodský - 25. - 27.6., Račko - PN, Slovák - 26. - 27.6., Čordáš - PN, Tokár – PN
2. Ospravedlnenia DZ: Kalocsai - 17.7. - 31.7.
3. Ukončenie činnosti: Michal Dančo, Tomáš Krahulec - KR SsFZ úprimne ďakuje za dlhoročnú spoluprácu.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1. Po dlhšej príprave schválil VV SFZ, na návrh pracovnej skupiny, Registračný a prestupový poriadok (úplné
znenie platné od 8. 6. 2021). Tento nájdete na stránke SFZ – SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky.
2. Žiadosť o prestup amatéra v letnom registračnom období sa podáva:
 od 26.06. do 15.07. 2021 (letné registračné obdobie bez obmedzenia),



od 01.07. do 30.09. 2021 (letné registračné obdobie s obmedzením),
od 01.07. do 30.09. 2021 (letné registračné obdobie zo zahraničia).

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1.

2.
3.

4.
5.
6.

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.
V dňoch 26. 6. – 3.7.2021 vedúci sekretár SsFZ - dovolenka mimo SR. Kontaktovať len v závažných
otázkach.
Chceme touto cestou upozorniť dotknuté FK, že zo stretnutí dohrávaného 12. kola neboli do modulu na
nahrávanie v ISSF nahraté videozáznamy z MFS: Tisovec – Hriňová, Poltár – Podkonice, Tornaľa –
Šálková, Bytča – Čierne, St. Bystrica – Varín a Or. Jasenica – Sučany. Chceme touto cestou požiadať
všetky kluby, ktorých sa táto povinnosť (vyplývajúca z RS SsFZ 2020/2021) zo stretnutí dohrávaného 13. kola
dotýka, aby v zmysle RS umiestnili do systému videozáznam a pomohli tak korektne informovať verejnosť,
ako aj umožnili riadiacim komisiám vyriešiť prípadné sťažnosti resp. podania a uzavrieť riadne súťažný ročník.
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).
VV SFZ schválil novelizáciu Súťažného poriadku futbalu. Kompletné znenie Súťažného poriadku futbalu
(úplné znenie, platné od 1.7.2021) nájdete na stránke SFZ – SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky.
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).

