
Spravodajca č. 5/2021-22  
6.8.2021 

 

Športovo–technická komisia (predseda Jaroslav Jekke l) 
 (kontakt 0902229333)  

1. 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 (Žiados ť 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“). 

2. Schva ľujeme dohody o striedavom štarte hrá čov medzi: 
MFK Ružomberok a TJ Tatran Oravské Veselé 
MFK Dukla Banská Bystrica a FK Rakytovce 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš a T Družstevník Liptovská Štiavnica 
FK Pohronie ŽH/DŽ a MFK Žarnovica 
MŠK Námestovo a ŠK Olympia Bobrov 

3. ŠTK naria ďuje odohra ť: 
• 07.08.2021 /sobota/ o 17,00 hod. 2.kolo TIPOS III. liga Žarnovica – Kalinovo   
• 13.08.2021 /piatok/  o 17,30 hod. 1.kolo V. liga A Radôstka – Belá  
• 01.09.2021 /streda/  o 16,00 hod. 5.kolo  V. liga B T. Štiavni čka – Dlhá n. Oravou  

4. Schválené zmeny termínov, UH Č a HP v MFS:  
• schvaľujeme HP Oravský Podzámok pre FK Dolný Kubín do 31.9.2021 
• 07.08.2021 /sobota/ o 17,00 hod. 2.kolo TIPOS III. liga Čadca – Podkonice /ihr. Čadca JUNIOR/  
• 08.08.2021 /nedeľa/ o 14,00 hod. 2.kolo V. liga A Belá – Stre čno  
• 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 – Ve ľký Krtíš  
• 11.08.2021 /streda/  o 18,00 hod. 1.kolo V. TIPOS III. liga Podkonice – R. Sobota  
• 12.08.2021 /štvrtok/ o 17,00 hod.  1.kolo V. liga B Chlebnice – O. Jasenica  
• 13.08.2021 /piatok/  o 17,30 hod.  1.kolo V. liga A Radôstka – Belá  
• 21.08.2021 /sobota/ o 16,30 hod. 4.kolo TIPOS III. liga L. Štiavnica – D. Kubín  
• 22.08.2021 /nedeľa/ o 16,30 hod. 5.kolo V. liga C Hontianske Nemce – Selce  
• 27.08.2021 /piatok/   o 17,00 hod. 5.kolo V. liga C L. Vieska – Sásová  
• 01.09.2021 /streda/  o 16,30 hod. 1.kolo IV. liga S Stráňavy – Belá Dulice  
• 01.09.2021 /streda/  o 17,00 hod. 1.kolo IV. liga S Tvrdošín – Turzovka   
• 01.09.2021 /streda/  o 16,00 hod. 1.kolo  V. liga A Strečno – Rajec  
• 01.09.2021 /streda/  o 17,00 hod. 1.kolo  V. liga A Višňové – Bitarová  
• 01.09.2021 /streda/  o 16,00 hod. 1.kolo  V. liga B Likavka – Nižná  
• 01.09.2021 /streda/  o 16,00 hod. 5.kolo  V. liga B T. Štiavni čka – Dlhá n. Oravou  
• 04.09.2021 /sobota/ o 15,30 hod.  6.kolo TIPOS III. liga L. Štiavnica – L. Hrádok  
• 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  
• 15.09.2021 /streda/  o 16,00 hod.  1.kolo V. liga C Sásová – Hrocho ť  
• 15.09.2021 /streda/  o 16,00 hod.  1.kolo V. liga C Selce – Dudince  
• 15.09.2021 /streda/  o 15,00 hod.  1.kolo V. liga D V. Krtíš – Balog n. Ip ľom  
• 30.10.2021 /sobota/ o 14,00 hod. 14.kolo TIPOS III. liga Martin – R. Sobota /žiadame FK Martin 

o písomné  
   vyjadrenie dôvodu  neodohrania MFS v pôvodnom termíne na stk.ssfz@gmail.com / 

5. Upozorňujeme FK, hlavne nových účastníkov našich súťaží, že pri kamerovom systéme inštalovanom na 
štadiónoch je nutné preveriť, či sa dá záznam inštalovať na Futbalnet a použiť pri vzhliadnutí po stretnutí DZ. 
V prípade že nie, musí byť vyhotovený aj kamerový záznam zo stacionárnej kamery na strede HP v zmysle RS 
SsFZ. 

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 schva ľuje zmeny  termínov, UH Č a HP v MFS:  
Žiaci  
− 11.08.2021, 1.kolo, III. liga U15/U13, sk.A,16:00/17:45, ST, Teplička nad Váhom - Bánová,  
− 15.08.2021, 3.kolo, III. liga U15/U13, sk. C, 13:30/15:00, NE, Rádzovce -  Senohrad, poplatok v MZF  
− 24.08.2021, 4.kolo, III. liga U15/U13, sk. C, 15:30/17:15, UT, JUPIE  -  Senohrad, dohoda klubov 
− 01.09.2021, 3.kolo, III. liga U15/U13, sk. B, 10:00/11:45, ST, Trstená – Liptovský Hrádok, dohoda klubov, 

poplatok v MZF  
− 10.08.2021, 2.kolo, II. liga U13, sk.Juh,17:00, UT, B. Štiavnica – Krupina, dohoda klubov. 
Dorast 
− 11.08.2021,2.kolo, V.liga U19, sk. B,16:30,ST,Závažná Poroba – Liptovská Lužná zmena HD ,HČ  
− 18.08.2021, 2.kolo, V. liga U19, sk.B,16:30,  ST, Zuberec–Istebné zmena poplatok v MZF  
− 20.08.2021, 4.kolo, V. liga U19, sk. A,16:30,  PA, Rajec – Makov, zmena  
− 21.08.2021, 4.kolo, IV. liga U19, sk. Sever,10:00,  SO, Lisková - Liesek, zmena HČ 
− 21.08.2021, 4.kolo, V. liga U19, sk. A,10:00,  SO, Kamenná Poruba – Lietavská Lúčka, zmena HČ 
− 21.08.2021, 4.kolo, V. liga U19, sk. B,15:00,  SO, Likavka - Chlebnice, zmena HČ 
− 24.08.2021, 2.kolo, V. liga U19, sk. C,14:00,  Revúca – POHRONIE poplatok v MZF 
− 29.08.2021, 5.kolo, IV. liga U19, sk. Juh,10:00,  Žarnovica – R. Sobota, ihrisko R. Sobota, , zmena HP obrátené 

poradie jeseň- jar, medzinárodná akcia, HP, dohoda klubov 
− 01.09.2021, 2.kolo, IV. liga U19, sk. Juh,14:00,  ST,  B. Štiavnica - Žarnovica, zmena HD poplatok v MZF 
− 01.09.2021, 6.kolo, IV. liga U19, sk. Juh,10:00,  ST, Fiľakovo – Jesenské predohrávka, dohoda klubov 
− 04.09.2021, 6.kolo, V. liga U19, sk. A,10:00,  SO, Kamenná Poruba – Rašov, zmena HČ 
− 24.04.2022,18.kolo, IV. liga U19, sk. Juh,14:00, R. Sobota - Žarnovica, ihrisko Žarnovica, , zmena HP obrátené 

poradie jeseň- jar, dohoda klubov 
2. KM neschva ľuje zmeny  termínov, UH Č a HP v MFS:  
− Liesek – Oravská Jasenica 2.kolo, IV. liga U19, sk. Sever, hrá sa termíne 06.08.2021 ( US 03 ), žiadosť podaná 

neskoro, bez udania dôvodu -- RS čl VI. bod 7, d), e),  uznesenie SsFZ-STK-2021/2022-0056, poplatok v MZF 
− B. Štiavnica - Krupina 2,kolo, II.liga U15/U13 , sk. Juh hrá sa v pôvodnom termíne, žiadosť podaná neskoro, bez 

udania dôvodu -- RS čl VI. bod 7, d), e),   
− Kováčová – Detva ,2,kolo, II.liga U15/U13 , sk. Juh hrá sa v pôvodnom termíne, žiadosť podaná neskoro, -- RS čl 

VI. bod 7, d), e)   
3. KM naria ďuje  
− 11.08.2021,16:30, 2.kolo, V. liga U19,sk. B, Závažná Poruba -  Liptovská Lužná, dohoda klubov 
4. KM odkladá MFS:  
− 06.08.2021, 2.kolo, V. liga U19,sk. B, Závažná Poruba -  Liptovská Lužná, HP nevyhovujúca 
5. KM schva ľuje výsledky stretnutí riadené „R laik“ zaevidované v ISSF: 
III. liga U15,sk.B , 31.08.2021, 1.kolo,Trstená – Oravská Lesná , výsledok 4:5 (3:1) R nedelegovaný 
III. liga U13,sk. A, 31.08.2021, 1.kolo, Trstená – Oravská Lesná , výsledok10:0 (0:0) R nedelegovaný 
V. liga U19,sk. C, 31.08.2021, 1.kolo,  Badín – Brusno-Ondrej, výsledok 8:0 (2:0) 
6. KM kontumuje MFS :  
− II.liga U15,sk. Sever, 31.07.2021,1.kolo, ŠK Javorník Makov – TJ Družstevník Dlhá nad Oravou priznávame 3 

body a  skóre 3:0 v prospech ŠK Javorník Makov podľa SP čl.82/b - nenastúpenie H na stretnutie 
− II.liga U13,sk. Sever, 31.07.2021,1.kolo, ŠK Javorník Makov – TJ Družstevník Dlhá nad Oravou priznávame 3 

body a  skóre 3:0 v prospech ŠK Javorník Makov podľa SP čl.82/b - nenastúpenie H na stretnutie 
− III.liga U15,sk. A, 31.07.2021, 1.kolo, ŠK Belá – FK Predmier, priznávame 3 body a  skóre 3:0 v prospech ŠK 

Belá podľa SP čl.82/b - nenastúpenie H na stretnutie 
− III.liga U13,sk. A, 31.07.2021, 1.kolo, ŠK Belá – FK Predmier, priznávame 3 body a  skóre 3:0 v prospech ŠK 

Belá podľa SP čl.82/b - nenastúpenie H na stretnutie 
7. KM odstupuje DK:  
TJ Družstevník Dlhá nad Oravou, II.liga U15, sk. A,  31.07.2021, 1.kolo, ŠK Javorník Makov – TJ Družstevník Dlhá 
nad Oravou, SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie, (prvý prípad) 
TJ Družstevník Dlhá nad Oravou, II.liga U13, sk. A,  31.07.2021, 1.kolo, ŠK Javorník Makov – TJ Družstevník Dlhá 
nad Oravou, SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie, (prvý prípad) 
FK  Predmier, III.liga U15, sk. A,  31.07.2021, 1.kolo, ŠK Belá – FK Predmier, SP čl.82/b- nenastúpenie H na 
stretnutie, (prvý prípad) 
FK  Predmier, III.liga U13, sk. A,  31.07.2021, 1.kolo, ŠK Belá – FK Predmier, SP čl.82/b- nenastúpenie H na 
stretnutie, (prvý prípad) 
8. KM berie na vedomie:  
ŠKM Liptovský Hrádok odhlásenie družstva zo súťaže V.liga U19, sk. B a odstupuje ŠKM Liptovský Hrádok na 
riešenie VV 
FK  Predmier, III.liga U15/U13, sk. A,  31.07.2021, 1.kolo,, oznámenie o nenastúpení H na stretnutia, ŠK Belá – FK 
Predmier 
9. KM oznamuje:  
  Účastníkom V. ligy , sk. B, že ŠKM Liptovský Hrádok odhlásilo družstvo U19 zo súťaže  
V. liga U19, sk. B. Súťaž bude pokračovať s 12-timi účastníkmi. Družstvá vyžrebované s ŠKM Liptovský Hrádok budú 
mať v daný termín voľno. 



10 . KM upozor ňuje FK:  
a) na nutnosť dodržiava ť 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.  
Zmeny termínov  môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. VI, 
bod 7). Zmeny termínov pod 12 dní a na nede ľu KM nebude akceptova ť. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len 
v oprávnených prípadoch dohrávajú ! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. 
b) 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 dôvodom zmeny ! 
c) v prípade neúčasti R je nutné využiť spustený vstup „Rozhodca/Laik“. Ten režim klubový ISSF manažér aktivuje 
a umožňuje mu uložiť a uzatvoriť nominácie D a H, vytvoriť zápis a zaznamenať priebeh stretnutia podľa pokynov 
v ISSF. V takom prípade nie je povinnosť urobiť papierový zápis , len oznámiť danú skutočnosť – neúčasť R, podaním 
KM ! 
d) 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.  
e) 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. 
f) predloži ť R lekárske potvrdenia -  LP v stanovenom termíne (1. a 2. kolo)  Doporu čujem si skontrolova ť  
v zápisoch či v prípade predloženie LP danú skutočnosť  R zaznamená v zápise – poznámky. V prípade zistenia 
chyby oznámte podaním na KM. Upozor ňujeme na  nutnos ť FK mať LP všetkých hrá čov k dispozícii a KM vyzve 
o ich predloženie  
V prípade zistenia nedodržania tohoto nariadenia postúpime FK na DK  
g) v prípade neúčasti R je nutné využiť spustený vstup „Rozhodca/Laik“. Ten režim klubový ISSF manažér aktivuje 
a umožňuje mu uložiť a uzatvoriť nominácie D a H, vytvoriť zápis a zaznamenať priebeh stretnutia podľa pokynov 
v ISSF. V takom prípade nie je povinnosť urobiť papierový zápis , len oznámiť danú skutočnosť – neúčasť R, podaním 
KM ! 
 

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)  
1. 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 bola zaslaná na emailové kontakty 
jednotlivých FK. 
2. Zaevidované prihlášky  do súťaží ženského futbalu SsFZ: 
II. liga dorastenky WU19: GFC Topo ľčany “B”, MŠK Rimavská Sobota, MŠK Púchov  
II. liga žiačky WU15: MŠK Novohrad Lu čenec, MFK Zvolen, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, FK Slovan Trstená, 
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Žda ňa 
Vyžrebovanie a hrací systém súťaží budú zverejnené v polovici augusta, po aktíve ženského futbalu SsFZ. 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)  
Vylú čený po ČK. Disciplinárna sankcia ( ďalej len DS) – nepodmiene čné pozastavenie výkonu športu alebo 
akejko ľvek funkcie, pod ľa čl. 9/2b1, 2 DP:  
U 14: Pavel Kochan 1386774  (FK Iskra Hnúšťa IV. liga dorast U19 skupina JUH), HNS - zakázaná hra rukou 
brankára mimo pokutového územia podľa čl. 45/1a DP. DS - 1 súťažné stretnutie ( ďalej len - s.s.), podľa čl. 45/2 
DP,  od 02.08.2021  
U 15: Tadeáš Šugár 1340849 (TJ Fatran Varín V. liga dorast U19 skupina A), HNS - držanie súpera v jasnej gólovej 
príležitosti podľa čl. 45/1b  DP. DS - 1 s.s.  podľa čl. 45/2 DP,  od 01.08.2021  
U 16: Pavol Blaho 1181353  ( FK Sitno Banská Štiavnica IV. liga skupina JUH), HNS - podrazenie súpera, zmarenie 
jasnej gólovej príležitosti podľa  čl. 45/1b  DP. DS - 1 s.s.  podľa čl. 45/2 DP,  od 01.08.2021  
Vylú čený po 2 ŽK. DS - nepodmiene čné pozastavenie výkonu športu, pod ľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1 
súťažné stretnutie:  
U 17 : Ivan Šteiniger 1267114  ( FK Rakytovce, TIPOS III. liga STRED) 
U 18 : Matúš Bobá ň 1369202 ( TJ Fatran Varín, V. liga dorast U19 skupina A) 
U 19 : Samuel Barcík 1334411  ( TJ Tatran VLM Pliešovce, V. liga dorast U19 skupina C) 
U 20: Adam Barcík 1334412   ( TJ Tatran VLM Pliešovce, V. liga dorast U19 skupina C), všetci od 01.08.2021  
U 21: Filip Škrte ľ  1274694 (MFK Žarnovica, Tipos III. liga STRED) 
U 22: Maroš Bednár 1304805  ( ŠK Olympia Bobrov, IV. liga skupina SEVER), obaja od 02.08.2021  
U 23: TJ Družstevník Dlhá nad Oravou (II.liga SŽ U1 5 skupina SEVER), na základe podnetu KM SsFZza 
porušenie čl. XX/22b RS za nenastúpenie družstva na MFS (prvý prípad) 1. kola II. ligy SŽ U15 Makov - Dlhá nad 
Oravou dňa 31.07.2021 podľa čl. 59, 64/1a DP a čl. 82/1b SP. DS - pokuta 50 € , podľa čl. 64/4 DP.  
U 24:  TJ Družstevník Dlhá nad Oravou (II.liga MŽ U 13 skupina SEVER) , na základe podnetu KM SsFZza 
porušenie čl. XX/22b RS za nenastúpenie družstva na MFS (prvý prípad) 1. kola II. ligy MŽ U13 Makov - Dlhá nad 
Oravou dňa 31.07.2021 podľa čl. 59, 64/1a DP a čl. 82/1b SP. DS - pokuta 50 € , podľa čl. 64/4 DP.  

U 25: FK Predmier (III.liga SŽ U15 skupina A) , na základe podnetu KM SsFZza porušenie čl. XX/22b RS za 
nenastúpenie družstva na MFS (prvý prípad) 1. kola III. ligy SŽ U15 skupina A medzi Belá – Predmier dňa 
31.07.2021, podľa čl. 59, 64/1a DP a čl. 82/1b SP. DS - pokuta 50 € , podľa čl. 64/4 DP. 
U 26: FK Predmier (III.liga MŽ U13 skupina A) , na základe podnetu KM SsFZza porušenie čl. XX/22b RS za 
nenastúpenie družstva na MFS (prvý prípad) 1. kola III. ligy MŽ U13 skupina A medzi Belá – Predmier dňa 
31.07.2021, podľa čl. 59, 64/1a DP a čl. 82/1b SP. DS - pokuta 50 € , podľa čl. 64/4 DP. 



Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ (okrem rozhodnutí pod ľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa 
podáva na disciplinárnu komisiu, v lehote do 7 dní odo d ňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 
84/1 DP). 
 

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)  
1. Prerokované podnety FK:  ŠKM Liptovský Hrádok (FTC Fiľakovo - ŠKM Liptovský Hrádok)- sťažnosť     

neopodstatnená, uhradiť poplatok 40 € v MZF. 
2. Upozor ňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebud e akceptova ť námietky a s ťažnosti na 
         výkon rozhodcov, pokia ľ nebudú sp ĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XVIII a XIX Rozpisu súťaží vo 

futbale 2020/2021.  Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade 
ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR SsFZ 
je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne 
uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap. XXIII. ods. 7 RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov 
opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. 
stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka 
udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ 

3. Ospravedlnenia R: 
         Plavecký - 28.8. - 29.8., Duraj  - 15.8., Belán  O. - 7.8. k dispozícii, Kuchár  - 14.8. - 22.8., Vrchovský  - 

14.8., Ukropová  - 21.8., Sudorová  - 14.8., Melicher  - 14.8. - 15.8., Hlaváčová  - od 2.8. k 
dispozícii, Kelemen  - pracovné dni a soboty, Truban  - 14.8. - 4.9., Priadka  - 14.8. - 15.8., Kaličiak  - pracovné 
dni, Mosor  - 16.8. - 20.8., 23.8. - 27.8., Funtek  - 21.8. - 22.8., pracovné dni, Zemko  - 23.8. - 3.9., Mensár  - 
9.8. - 13.8., 31.8. - 3.9., Balogh  - 27.8. - 3.9., Bulík  - 15.8., Tokár - 18.9. - 19.9., Považan  Ma. - pracovné 
dni, Čordáš  - 27.8. - 29.8., pracovné dni, Osvald  - 27.8. - 30.8., Remeň - 3.9. - 4.9., Kelemen  - 7.8. - 
8.8., Horný  - 15.8. - 22.8., 1.9. - 15.9., Hraško  - 21.8. - 22.8. (do 12:00), 1.9., Čuboň - 21.8. - 22.8., Ištvánik  - 
21.8., 28.8., 1.9., 4.9., Markovi č ml.  - 1.9., 15.9., Uhorskai  - 21.8. - 28.8., 5.9. 

4. Ospravedlnenia DZ:  
 Králka  - 24.8. - 31.8., Hreus  - 4.9. - 5.9., Šmidriak  - 22.8., Hlinica  - 7.8. - 15.8., Kubinec - pracovné 

dni, Ploštica  - 28.8. 
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.  
 

Matri čná 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 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,  

• 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 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 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 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 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. 

2. VV SFZ schválil novelizáciu Súťažného poriadku futbalu . Kompletné znenie Súťažného poriadku 
futbalu(úplnéznenie,platnéod1.7.2021)nájdetenastránkeSFZ–SFZ–Legislatíva–PredpisySFZ–Poriadky. 

3. Rozpis sú ťaží 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,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–cca1km). 

5. Upozor ňujeme funkcionárov FK  na povinnosť vyplývajúcu z RS SsFZ 2021/2022, kap. XVII., bod 8 – nahratie 
vidiozáznamu z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF. Vzhľadom na poruchu v tomto systéme, začiatkom 
týždňa, neodsúpil sekretariát nespnenie tejto povinnosti na ďalšie pokračovanie DK. Predpokladáme, že kluby 
si túto povinnosť dodatočne splnia. V prípade, že sa MFS preruší a nedohrá z dôvodu nepriaznivého počasia, je 
potrebné spojiť 2 časti videa z prerušenej a dohrávanej časti polčasu do JEDNÉHO, a tak nahrať do 
videoarchívu (nie je možné nahrať jeden polčas v dvoch častiach.). V prípade, že už bola do systému nahratá 
časť polčasu, ktorá sa bude dohrávať je potrebné ju odinštalovať a následne po spojení s dohrávanou časťou 
(viď  vyššie) nahrať. V prípade nejasností kontaktujte M. Potančoková 0903 584 383. 


