
Spravodajca č. 4/2021-22 30.7.2021 

 
POVINNÉ TESTOVANIE NA ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH DO 100 ÚČASTNÍKOV BUDE ZRUŠENÉ 

V zelenej fáze Covid automatu, ktorá znamená uvoľnenie opatrení, budú mať športové podujatia výnimku z povinného 
testovania. Podmienkou však je počet účastníkov menej ako 100 osôb.  
Viac na: 
https://www.futbalsfz.sk/sfz-povinne-testovanie-na-sportovych-podujatiach-do-100-ucastnikov-bude-zrusene 
 aj na : https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/ssfz/#menu/open/sutaze/  

 

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

1. Pokyny pre stretnutia Slovnaft Cup: 
Počet striedajúcich hráčov môže byť max. 5, striedania môžu byť vykonané len v 3 prerušeniach hry v priebehu 
celého stretnutia, polčasová prestávka sa do tohto počtu nezapočítava (príklad: v 1. polčase vystriedate 1 
hráča v polčasovej prestávke druhého, tak vám zostáva v 2. polčase možnosť striedania ešte troch hráčov, ale 
mále k dispozícii max. 2 prerušenia hry, čiže ich musíte vystriedať 1+2 alebo 2+1), nemusíte však vyčerpať 
všetky striedania. 
Pri nerozhodnom výsledku sa stretnutie nepredlžuje, ale hneď nasledujú kopy zo značky PK (ľudovo: penaltový 
rozstrel – po 5 hráčov z každého družstva, v prípade pokračovania tzv. náhla smrť), platí až po semifinále. 
Covid 19 – pri stretnutiach, na ktorých j viac  ako 100 účastníkov  je potrebné sa riadiť platnými opatreniami 
a nariadeniami ÚVZ SR, link: 

          https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod, 
2. Všeobecné informácie: 

Vyžrebovanie súťažného ročníka 2021/2022 je dostupné v ISSF a na Futbalnete (vrátane všetkých zmien  
ÚHČ, ktoré boli požadované do 09.07.2021), v Rozpise súťaží SsFZ, na stránke www.ssfz.sk  je zverejnené 
vyžrebovanie s možnosťou stiahnuť, resp. vytlačiť (ako brožúra). Upozorňujeme všetky FK, že ŠTK bude 
akceptovať len žiadosti o zmenu termínu odohratia MFS ktoré budú podané cez hlavičku konkrétneho MFS 
(Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia) a budú v súlade so SP a Rozpisom súťaží SsFZ. Zároveň 
žiadame aby FK reagovali na žiadosti súpera potvrdením alebo zamietnutím žiadosti v prípadoch že sa jedná o 
zmenu termínu na pracovné dni alebo je žiadateľom hosťujúci FK (nestačí v žiadosti uviesť „po telefonickej 
dohode“). 

3. Schvaľujeme dohody o striedavom štarte hráčov medzi: 
MFK Ružomberok a TJ Tatran Oravské Veselé 
MFK Dukla Banská Bystrica a FK Rakytovce 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš a T Družstevník Liptovská Štiavnica 

4. Schválené zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:  

 FK Čadca – jesenná časť SO/UHČ 

 FK Tornaľa – jesenná časť SO/UHČ 

 30.07.2021 /piatok/  o 18,00 hod. 1.kolo V. liga C Slovenská Ľupča – Jakub  

 31.07.2021 /sobota/ o 14,00 hod. 1.kolo TIPOS III. liga Dolný Kubín – Lučenec /ihr. Oravský Podzámok/ 

 01.08.2021 /nedeľa/ o 17,00 hod. 1.kolo V. liga C Sásová – Hrochoť  

 08.08.2021 /nedeľa/ o 17,00 hod. 2.kolo V. liga C Sásová – Bacúch  

 08.08.2021 /nedeľa/ o 17,00 hod. 2.kolo V. liga D Tomášovce – Veľký Krtíš  

 22.08.2021 /nedeľa/ o 16,30 hod. 5.kolo V. liga C Hontianske Nemce – Selce  

 01.09.2021 /streda/  o 16,30 hod. 1.kolo IV. liga S Stráňavy – Belá Dulice  

 01.09.2021 /streda/  o 16,00 hod. 1.kolo  V. liga B Likavka – Nižná  

 04.09.2021 /sobota/ o 15,30 hod.  6.kolo V. liga D Tisovec – Vinica  

 05.09.2021 /nedeľa/ o 15,30 hod.  6.kolo V. liga B O. Jasenica – Švošov  

 11.09.2021 /sobota/ o 11,00 hod.  7.kolo IV. liga S Stráňavy – Bobrov  

 11.09.2021 /sobota/ o 14,00 hod.  7.kolo V. liga A Gbeľany – Kotešová  

 15.09.2021 /streda/  o 15,30 hod.  3.kolo V. liga A Varín – Rajec  
5. Štartovné pre súťaže dospelých na súťažný ročník 2021/2022: 

  III. liga – 250 € 

  IV. liga – 185 € 

   V. liga – 115 € 
6. Zmena farby výstroja:  

 FK Predmier – základná (zelená/žltá/zelená), náhradná (žltá/zelená/zelená/ 

 

Komisia mládeže(predseda Vladimír Remeselník) 
(mladezssfz@gmail.com,tel.:0907227834) 

1.  KM schvaľuje zmeny  termínov, UHČ a HP v MFS: 
Žiaci 

 11.08.2021, 1.kolo, II. liga U15/U13, sk. Sever,15:00/16:45, ST, Žilina C – Liesek, poplatok v MZF  

 14.08.2021, 3.kolo, II. liga U15/U13, sk. Sever,10:00/11:45,SO, Čadca –  Dlhá n. O., kolidácia, poplatok v MZF 
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 18.08.2021, 1.kolo, II. liga U15/U13, sk. Juh, 15:00/16:45, ST,  Tornaľa – Tisovec, poplatok v MZF 

 18.08.2021, 1.kolo, III. liga U15/U13, sk. C, 16:00/17:45, ST,  Brezno –Senohrad, poplatok v MZF 

 01.09.2021, 1.kolo, II. liga U15/U13, sk. Juh,10:00/11:45, ST, Krupina – Revúca dohoda klubov poplatok v MZF  

 01.09.2021, 1.kolo, II. liga U15/U13, sk. Juh, 10:00/11:45, ST Žarnovica - B.Štiavnica, , poplatok v MZF  

 01.09.2021, 1.kolo, III. liga U15/U13, sk. C, 10:00/11:45, ST, Brusno-Ondrej – Kalinovo, poplatok v MZF  

 01.09.2021, 2.kolo, III. liga U15/U13, sk. C, 15:00/16:45, ST, Senohrad - Sliač, poplatok v MZF 

 11.09.2021, 7.kolo, II. liga U15/U13, sk. Sever,10:00/11:45,SO, Čadca – Kysucké N. M., kolidácia 

 25.09.2021, 9.kolo, II. liga U15/U13, sk. Sever,10:00/11:45,SO, Čadca –  Raková, kolidácia 

 23.10.2021, 13.kolo, II. liga U15/U13, sk. Sever,10:00/11:45,SO, Čadca –  Vrútky, kolidácia  
Dorast 

 31.07.2021, 1.kolo, V. liga U19, sk. B,15:00, zmena HČ, Likavka – Diviaky, kolidácia  

 07.08.2021, 2.kolo, V. liga U19, sk. C,10:00,  SO, Brusno-Ondrej – Pliešovce, zmena HČ, poplatok v MZF 

 21.08.2021, 4.kolo, V. liga U19, sk. A,10:00,  SO, Strečno – Višňové  

 07.08 2021, 2.kolo, III. liga U19/U17,10:00/12:15, SO, D. Kubín – Bytča, ihrisko Oravský Podzámok, zmena HP, 
rekonštrukcia HK DK 

 22.08 2021, 4.kolo, III. liga U19/U17,12:15/14:00, NE, Bytča – Krásno n. K., kolidácia  

 26.08 2021, 1.kolo, III. liga U19/U17,16:00/18:15, ŠT, Bytča – Predmier , poplatok v MZF  

 05.09 2021, 6.kolo, III. liga U19/U17,11:15/13:00, NE, Bytča – Kováčová., kolidácia  

 19.09 2021, 8.kolo, III. liga U19/U17,10:45/12:30, NE, Bytča –Bánová, kolidácia  
2. KM neschvaľuje zmeny  termínov, UHČ a HP v MFS: 

 01.09.2021, 1.kolo, III. liga U15/U13, sk. B,10:00/11:45, ST, L. Hrádok – Tvrdošín, , nesúhlas H, hrá sa 
v pôvodnom termíne 

3. KM schvaľuje dohody o spoločnom družstve mládeže pre súťažný ročník 2021/2022: 

 OŠK Havran Ľubochňa – TJ Poľana Hubová, U19 – IV. liga U19, sk. Sever oprava US 03 
3. KM schvaľuje:  

 FK Tatran Turzovka náhradnú hraciu plochu ihrisko Korňa, pre súťaže IV. liga U19, sk. Sever, počas 
sezóny 2021/2022 oprava US 03 

 MFK Dolný Kubín náhradnú hraciu plochu ihrisko Oravský Podzámok, pre súťaže III. liga U19/U17, počas 

jesennej časti sezóny 2021/2022 

4 . KM upozorňuje FK: 
a)  Začiatok súťaží mládeže ( dorastu aj žiakov) je 31.7- 01..08.2021 . 
b) FK, že kompletné vyžrebovanie jednotlivých súťaží dospelých aj mládeže V uvedenom vyžrebovaní sú už 
zapracované všetky výnimky hracích dní ,  časov a HP  dorastu a žiakov. 
 Textovú časť RS SsFZ 2021/2022 nájdete, tak ako sa už stalo tradíciou, na stránke www.ssfz.sk v časti ROZPIS 
SÚŤAŽ 
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.  
d) na opravu  zle uvedeného FK  v bode 3,  Správny text FK Tatran Turzovka náhradnú hraciu plochu ihrisko Korňa, 
pre súťaže IV. liga U19, sk. Sever, počas sezóny 2021/2022. Ospravedlňujeme sa FK Čadca. 
e) na nutnosť dodržiavať SP čl. 36 a RS čl.VI., bod 7 - Zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov a 
miest MFS. KM nebude akceptovať požiadavky , ktoré sú nad rámec uvedených zásad.  
f) v poznámke stručne zaznamenať dôvod a nepísať „komentáre“ ( netreba v tejto poznámke uvádzať súťaž, družstvá 
a žiadanú zmenu, je v príslušnej inej časti tejto žiadosti ) pri zadávaní Žiadosti o zmenu.... v ISSF( RS čl.VI., bod 7 ) 
Dohoda klubov nie je dôvod zmeny. 
g) ÚHČ je stanovený nasledovne: žiaci U15/U13 10:00/11:45, dorastu U19 14:00, U19/U17 10:00/12:15.  Ak klub 
chce zmeniť ÚHČ na iný čas, je potrebný súhlas súpera. 
h) na zmeny  v SP platné od 01.07.2021 
 

Komisia ženského futbalu(predseda Ján Matonok) 
1. Neformálny predsezónny aktív FK ženského futbalu SsFZ sa uskutoční v stredu 11. augusta 2021 o 10:30 hod. 
na futbalovom štadióne Žarnovici, v rámci celodenného turnaja výberov RFZ WU15. Pozvánka bude zaslaná na 
emailové kontakty jednotlivých FK. 
2. Zaevidované prihlášky do súťaží ženského futbalu SsFZ: 
II. Liga dorastenky WU19: GFC Topoľčany “B”, MŠK Rimavská Sobota, MŠK Púchov 
II. Liga žiačky WU15: MŠK Novohrad Lučenec, MFK Zvolen, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, FK Slovan Trstená, 
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 
Vyžrebovanie a hrací systém súťaží budú zverejnené v polovici augusta, po aktíve ženského futbalu SsFZ. 

 
Disciplinárna komisia(predseda Miroslav Schneider) 

U 12: Marek Horváth 1183368 (OFK Olováry V. liga skupina D). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie 
pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 397) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu 
športu vo výške 100 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). 
U 13: Michal Pleva 1305666 ( TJ Slovan  Magura Vavrečka V. liga skupina B). Berie na vedomie žiadosť 
menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 395) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty 
za pozastavenie výkonu športu vo výške 100 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). 
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. 
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84/1 DP). 

 

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko) 
 1. Náhradný termín letného seminára R a DZ sa uskutoční 19.8.2021 od 16:00 hod. v športovej hale Štiavničky 

v Banskej Bystrici. Zúčastia sa: R - Hrivo, Legíň, Hones, Babinský, Budáč, Pavlák, Ištvánik, Mózer, Riško, Tutura, 
Bátory, Považan Marek, Katreniak, Koleno, Capek, Danko, Krupík, Kuchársky, Škvarek ml., Štrba Miloš, Tokár, DZ – 
Macek, Mastiš, Kmoško, Turňa, Oslanec, Truban, Ivan, Hrdlička, Kupča, Sivák, Gondáš, Hulák, Kalocsai. 
2. Ospravedlnenia R: 
Širanec - pracovné dni, Jančo - pracovné dni a sviatky, 11.9. - 12.9., 14.8., 18.9., 9.10. (do 12:00), Kubalík - 
1.8., Gombala - pracovné dni a soboty, Pleva - 9.8. - 14.8., Lisý - pracovné dni, 9.8. - 21.8., Valíček - 7.8. - 8.8., 
21.8., pracovné dni, Kováč - 9.8. - 12.8., Bálint - 13.8. - 14.8., Kubalík - pracovné dni, Melicher - 7.8., Rohoň - 2.9. - 
5.9., 10.9. - 13.9., 18.9. - 21.9., 26.9. - 29.9., Spišák - soboty, Matula - 3.8. - 8.8., Kaličiak - 15.8. - 29.8., Belán I. - 
7.8., Švec - 10.8. - 16.8., 13.9. - 20.9., 25.10. - 1.11., 29.11. - 6.12., Halfar - 14.8., 28.8. (do 12:00), Barboriak st. - 
2.8. - 14.8., Hrobárik - 19.8. - 22.8., Bednárik - 14.8., Škvarek T. - do konca augusta, Scherer - 14.8., Vician - 
14.8., Antalík - 14.8., 28.8., Čuboň - 14.8. - 15.8. 
3. Ospravedlnenia DZ: Kanka - 13.8. - 15.8., Cimprich - 14.8., 4., Pšenica - PN, Hnilica - 7.8. - 15.8. 
4. Ukončená činnosť: Marek Žubor - KR SsFZ úprimne ďakuje za dlhoročnú spoluprácu. 
5. KR SsFZ informuje o tom, že delegačné listy, zmeny ako aj ďalšie dôležité informácie spojené s činnosťou R a DZ, 
sa budú zverejňovať aj na stránke https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/ssfz/ 

 6. Obsadzovací úsek KR SsFZ žiada rozhodcov a delegátov, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia 
(pracovné dni/soboty) pre jesennú časť sezóny 2021/2022.  

 

Matričná komisia(predseda Stanislav Špila) 
1. Po dlhšej príprave schválil VV SFZ, na návrh pracovnej skupiny, Registračný a prestupový 

poriadok(úplnéznenieplatnéod8.6.2021).TentonájdetenastránkeSFZ– SFZ–Legislatíva–Predpisy SFZ– 
Poriadky. 

2. Žiadosť o prestup amatéra v letnom období sa podáva: 

 od 26. 6. do 15. 7. 2021 (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 

 od01.07.do30.09.2021(letnéregistračnéobdobiesobmedzením), 

 od01.07.do30.09.2021(letnéregistračnéobdobiezozahraničia). 
 

.   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 predchádzať 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, 

• v prípade ak sa jedná o hráča z klubu, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže, zoberte do úvahy  
znenia čl. 37, (8) RaPP. 

4. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča 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 mohol 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“. Toto ustanovenie stratilo platnosť uplynutím a je opäť 
platné ustanovenie registrácia za 3 kluby, štart v MFS za 2 kluby (čl. 18, (5)). 
6. V prípade registračného obdobia s obmedzením je materský klub oprávnený sa k žiadosti o prestup 
s obmedzením vyjadriť v lehote 10 dní. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s prestupom 
súhlasí a matrika transfer vykoná – čl. 18/(13) RaPP. 
7. Dôrazne upozorňujeme funkcionárov FK, aby v prípade sporov o výšku odstupného za amatéra postupovali 
v zmysle čl. 37 (5) RaPP a teda: 

 komunikovali medzi sebou!!! 

 Následne, v prípade sporu, v lehote do 90 dní vystaví materský klub hráča FA, na rozdielovú sumu medzi 
sumou uvedenou v žiadosti (uhradí sa prostredníctvom MZF) a sumou poľa čl. 37 

 v prípade, že FA, v lehote splatnosti, nebola uhradená, komunikujú navzájom dôvod !!! a až následne sa 
obráti materský klub na príslušnú DK. 

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 zpríslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF 
manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulá v ISSF v časti dokumenty , vytlačiť a následne po potvrdení 
štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ. 
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2. VV SFZ schválil novelizáciu Súťažného poriadku futbalu. Kompletné znenie Súťažného poriadku 

futbalu(úplnéznenie,platnéod1.7.2021)nájdetenastránkeSFZ–SFZ–Legislatíva–PredpisySFZ–Poriadky. 

3. Rozpis súťaží SsFZ 2021/2022 textovú časť, vyžrebovanie súťaží dospelých a dokument farba dresov  

vyžrebovanie súťaží mládeže nájdete na stránke www.ssfz.sk, v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ. 

4. Oznamujemefunkcionáromfutbalovýchklubov,akoajfutbalovejverejnosti,žesídloSsFZjedočasnepresťahované 

(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–cca1km). 

http://www.ssfz.sk/

