
Spravodajca č. 8/2021-22 27.8.2021

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
VV SsFZ na svojom zasadnutí v dňoch 26.8.2021, okrem iných:

Zobral na vedomie:

- kontrolu uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ a o pokračujúcej rekonštrukcii Domu futbalu, v podaní 

predsedu SsFZ,
- informáciu sekretariátu SsFZ o výsledkoch hlasovania členov VV SsFZ formou hlasovania per rollam 

v ktorom schválili od posledného zasadnutia VV:
 na návr KR SsFZ zmeny v nominačných listinách R pre súťažný ročník 2021/2022

 zloženie komisií a úsekov SsFZ pre súťažný ročník 2021/2022

 rozdeleniesumy 10.000€ z projektu „Propagácia futbalu a prípravky“ v roku 2021 pre jednotlivé 
ObFZ v pôsobnosti SsFZ,

- informáciu vedúceho sekretára o hospodárení SsFZ v I. polroku 2021,
- informácie predsedov riadiacich komisií ŠTK, KM a KŽF SsFZ o priebehu aktívov a príprave súťažného 

ročníka 2021/2022,
- informácie predsedov ŠTK a KM o rozbehu súťaží SsFZ a prvých kôl SP,
- informáciu predsedu ŠTK o obhliadke ihrísk a stave futbalovej infraštruktúry u družstiev, ktoré postúpili do 

súťaží riadených SsFZ,
- informácie predsedu HK a vedúceho sekretára o platobnej disciplíne FK,
- informáciu zástupcu KR SsFZ o priebehu letných  seminárov R a DZ.

Prerokoval:

- prípravu Konferencie SsFZ – december 2021,
Schválil:

- Borisa Suju, ako kandidáta SsFZ za člena Volebnej komisie SFZ,
- na návrh KM SsFZ, na základe RS SsFZ 20218/2022 čl. V, bod 5. a) , v zmysle čl. XXIII, bod 3. , poplatok 

vo výške 500 €, pre ŠKM Liptovský Hrádok za odhlásenie družstva dorastu z V. ligy sk. B,
- príspevok vo výške 300 € na vydanie publikácie „Vyhne -  história športu“ z projektu „Pravidlá poskytovania 

finančných príspevkov z prostriedkov SsFZ na podporu vydávania publikácií venovaných vzniku a histórii 
činnosti futbalových klubov v mestách a obciach regiónu stredného Slovenska“

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

1. ŠTK nariaďuje odohrať:
 01.09.2021 /streda/ o 16,30 hod.  1.kolo IV. liga J Medzibrod – Príbelce
 15.09.2021 /streda/ o 15,00 hod.  6.kolo IV. liga J Málinec – Medzibrod 

2. Schválené zmeny termínov, UHČ a HP v MFS: 
 28.08.2021 /sobota/ o 16,30 hod. 5.kolo TIPOS III. liga D. Kubín – R. Sobota /ihr. Or. Podzámok/
 01.09.2021 /streda/  o 16,00 hod. 1.kolo IV. liga S Stráňavy – Belá Dulice 
 01.09.2021 /streda/  o 16,00 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 16,00 hod. 1.kolo   V. liga A Višňové – Bitarová 
 01.09.2021 /streda/  o 16,30 hod. 1.kolo   V. liga A Varín – Predmier 
 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. Štiavnička – Dlhá n. Oravou 
 01.09.2021 /streda/  o 17,00 hod. 1.kolo   V. liga D Jesenské – Vinica 
 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 
 04.09.2021 /sobota/ o 13,30 hod.  6.kolo  V. liga D Hnúšťa – Radzovce 
 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 – Hrochoť 
 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. Ipľom
 15.09.2021 /streda/  o 16,00 hod.  4.kolo  V. liga D Buzitka – Jesenské 
 19.09.2021 /nedeľa/ o 15,00 hod.  8.kolo  V. liga A Strečno – Višňové /opačné poradie, ihr. Višňové/



 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.

3. Nedostatky v MFS: R. Sobota /prítomný videotechnik neaktivovaný v ISSF/, Rakytovce – Lučenec, Čadca – 
Bánová /chýba vyjadrenie R o predložení licencií trénerov/, Rosina – KNM /bez ozvučenia, neprítomný 
hlásateľ/, Makov – Bešeňová /oneskorený príchod H/, H. Nemce – Selce /oneskorený začiatok, farba výstroja/,
Opatovská N.V. – V. Krtíš /nedostatočné uchytenie sietí/.

4. Všeobecné informácie:
Pripomíname FK, ktoré majú počítač s internetom inštalované v kabíne rozhodcov, aby procedúru vytvorenia 
nominácií družstiev vykonali z iného počítača alebo ešte pred príchodom delegovaných osôb tak, aby už 
počas ich prítomnosti nerušili prípravu na stretnutie.
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.

5. Zmena farby výstroja: 
 ŠK Sásová: základná – biela/čierna/biela, náhradná – zelená/modrá/zelená
 FK Zubrohlava: základná – biela/modrá/biela, náhradná – khaki/khaki/čierna
 FK Pliešovce: základná – zelená/biela/zelená, náhradná – biela/biela/biela

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

1.  KM schvaľuje zmeny  termínov, UHČ a     HP v     MFS:  
Žiaci
 27.08.2021, 15:30, PA, 5.kolo, Hnúšťa – Jesenské, II. liga U15, sk. Juh, dohoda klubov 
 28.08.2021, 11:00, SO, 5.kolo, Hnúšťa – Jesenské, II. liga U13, sk. Juh, zmena HČ, dohoda klubov  
 28.08.2021, 16:30/18:15, PA, 5.kolo, III.liga U15/U13, sk. C, Brusno-Ondrej – JUPIE BB, poplatok v MZF
 11.09.2021, 10:00/11:45, SO, 7.kolo, ihrisko Fiľakovo, II. liga U15/U13 , sk. Juh, Žarnovica – Fiľakovo, zmena 

HP obrátené poradie jeseň- jar, mestská akcia , dohoda klubov
 07.05.2022, 10:00/11:45, SO, 20.kolo, ihrisko Žarnovica, II. liga U15/U13 , sk. Juh, Fiľakovo -Žarnovica , zmena 

HP obrátené poradie jeseň- jar, dohoda klubov
Dorast
 28.08.2021, 14:00, SO, 5.kolo,ihrisko Sása, V.liga U19, sk. C, Pliešovce – POHRONIE, zmena HP 
 10.09.2021, 16:30, PA, 7.kolo, V.liga U19, sk. A, Rašov – Radoľa, dohoda klubov 
 15.09.2021,16:00, ST, 8.kolo,IV.liga U19, sk. Juh, Poltár - Hnúšťa, 100-ročnica FK Poltár, dohoda 
 18.09.2021, 10:00, SO, 8.kolo, V.liga U19, sk. A, K. Poruba - Skalité, zmena HČ, 
2. KM neschvaľuje zmeny  termínov, UHČ a     HP v     MFS:  
 Rosina – Bela,  5.kolo, V.liga U19, sk. A, hrá sa v pôvodnom termíne  
 Žarnovica – Fiľakovo, 7.kolo, II.liga U15/U13, sk. Juh, hrá sa v pôvodnom termíne  nutné predohrať
 Žarnovica – Tornaľa, 7.kolo, IV.liga U19, sk. Juh, hrá sa v pôvodnom termíne  nutné predohrať
3. KM schvaľuje výsledky stretnutí riadené „R laik“ zaevidované v ISSF:
II.liga U15, sk. SEVER, 22.8.2021, 4.kolo,TJ Družstevník Dlhá nad Oravou -  MFK Dolný Kubín, výsledok 1:1, (0:1)   
R nedelegovaný, chýba podanie D v ISSF na  KM
II.liga U13, sk. SEVER, 22.8.2021, 4.kolo, TJ Družstevník Dlhá nad Oravou - MFK Dolný Kubín, výsledok 0:22 
(0:10), R nedelegovaný, chýba podanie D v ISSF na  KM 
II.liga U15 sk. A, 2.kolo, 18.8.2021, ŠK Čierne – ŠK Radoľa, výsledok 5:0, (3:0)    R neprišiel bez oznámenia nebol 
videotechnik, chýba podanie D v ISSF na  KM
III.liga U13 sk. A, 2.kolo, 18.8.2021, ŠK Čierne – ŠK Radoľa, výsledok 5:0, (2:0)    R neprišiel bez oznámenia, chýba 
podanie D v ISSF na  KM
4. KM kontumuje MFS:
 V. liga dorast U19 sk.B, 21.8.2021, 4.kola, 1.OFC Liptovské Sliače – FK Slovan Trstená, priznávame 3 body a  

skóre 3:0 v prospech 1.OFC Liptovské Sliače podľa SP čl.82/b - nenastúpenie H na stretnutie
5. KM odstupuje DK a KR:
R Milan Židek (1059733), delegovaný R nebol na MFS dohrávka  III.liga U15/U13 sk. A, 2.kolo, 18.8.2021, ŠK
Čierne – ŠK Radoľa,
 FK Slovan Trstená,   V. liga dorast U19 sk.B, 21.8.2021, 4.kola, 1.OFC Liptovské Sliače – FK Slovan Trstená, SP 

čl.82/b - nenastúpenie H na stretnutie ( prvý prípad )
6. KM     upozorňuje FK:  
a) nedodržanie povinnosti v     ZoS:   
FK B Štiavnica, Fiľakovo, Staškov, Vrútky, Rabča, Dudince, Teplička n. V., S. Bystrica -  IV.liga U19, FK Revúca -
V.liga U19
FK  O.Jasenica,  Vrútky,  Čadca,  Turzovka,  S.Bystrica,  Kysucké.  N.  M.,  Revúca,  Dudince,  Poltár,  B.  Štiavnica,
Kováčová, Tornaľa- II.liga U15/U13
Upozorňujeme, že aj lekár musí byť na súpiske v zmysle postupu uvedeného dole nižšie bod b). 
V     prípade opätovného  zistenia nedodržania nariadení (SP čl. 41, a     RS)  postúpime FK aj R na DK   
 V     ZoS nebol uvedený lekár:  
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FK Predmier, III.liga U19, 4.kolo ,  S. Bystrica, IV.ligaU19, sk. Sever, 4.kolo,  ŠK Belá,,  V. liga U19 sk.A, 4.kolo, TJ
Fatran Varín , V. liga U19 sk.A,  4.kolo, ŠK Heľpa, V. liga U19 sk.A,  4.kolo, TJ Tatran Krásno n. K, II.liga U15 a U13
sk. Sever,  4.kolo,  O. Jasenica, II.liga U13 sk. Sever,  4.kolo,  Tvrdošín, III. liga U15 skupina B, 4.kolo ,  MFK Nová
Baňa, III.liga U15 a U13, 4.kolo
V     prípade opätovného  zistenia nedodržania nariadení (SP čl. 41, a     RS)  postúpime FK aj R na DK   
V     ZoS nebol uvedený videotechnik :  
 FK Lisková , Rabča - IV.liga U19, sk. Sever, 4.kolo, FK Rajec, OŠK Baník Stráňavy,  V. liga U19 sk.A, 4.kolo, TJ
Roháče Zuberec, V. liga U19 sk. B, 18.8.2021, 2.kolo, FK Pohronie-Dolná Ždaňa „B“, V. liga U19, sk. C 18.8.2021,
2. kolo,FK Poltár, II.liga U15, sk. Juh, 4.kolo, ATTACK Vrútky,  Dlhá n. O. - II.liga  U15 sk. Sever: 4.kolo
V     prípade opätovného  zistenia nedodržania nariadení (SP čl. 41, a     RS)  postúpime FK aj R na DK   
b) V zápisoch je povinné mať (SP čl.41 ) členov realizačného tímu a funkcionárov družstva – tréner, vedúci družstva,
lekár, HU, videotechnik. 
V     prípade zistenia nedodržania týchto nariadení postúpime FK aj R na DK    
Upozorňujeme, že aj lekár musí byť na súpiske v zmysle postupu uvedeného v     riadku dole nižšie.   
 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
 KM v prípade zistenia nezabezpečenia tohto postupu v ZoS ,bude od 6. kola tieto prípady riešiť v zmysle SP a DP.
c)  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. 
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 nedeľu KM nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len
v oprávnených prípadoch dohrávajú ! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách.
d)  v poznámke ZoS 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 !
e)  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 , ale povinnosť oznámiť ( domáci FK ) danú 
skutočnosť – neúčasť R, podaním v ISSF k zápasu  KM ihneď po stretnutí!  V     prípade zistenia nedodržania týchto   
nariadení postúpime FK a R na DK.
f)  V prípade, že je nutné robiť z MFS papierový zápis , je  FK (domáci) scen zápisu povinný zaslať KM 
mladezssfz@gmail.com ( riadiaca komisia ) do 48 hod a originál zaslať SsFZ Banská Bystrica. V prípade, že je 
prítomný R  originál si uschováva R.
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)  povinnosť mať počas stretnutia prítomnú zdravotnú službu a uvádzať to v zápise o stretnutí – RS čl. XVI,bod 1 f)  
V     prípade zistenia nedodržania týchto nariadení postúpime FK na DK.  
i)  povinnosť mať počas stretnutia videotechnika, ktorý nahráva stretnutie vo všetkých kategóriách dorastu a II.ligy 
U15 –RS čl.XVII, bod 1.  V     prípade zistenia nedodržania týchto nariadení postúpime FK na DK.  
j)  FK aj R  na nutnosť dodržiavania SP čl.49, bod 8  a RS XVI., bod 6 o     povinnosti konfrontácií u     mládeže.   V     prípade  
zistenia nedodržania týchto nariadení postúpime FK aj R na DK.
6. KM žiada:
 a) opätovne  žiada o     vyjadrenie:  
R  František Jedinák – k priebehu konfrontácie v MFS  14.8.2021, 3.kolo, III.liga U15 sk.A, TJ Tatran Oščadnica – TJ
Snaha Zborov nad Bystricou, a 14.8.2021, 3.kolo, III.liga U13 sk.A, TJ Tatran Oščadnica – TJ Snaha Zborov nad 
Bystricou , neuvedené v ZoS, Vyjadrenie žiadame zaslať v ISSF ako podanie na KM do 31.08.2021, 24:00.
R  Matúš Janidžár (1304544  ) - dôvod neskorého uzavretia zápisu  III. liga U15 skupina B, 15.8.2021, Zuberec – 
Diviaky . Vyjadrenie žiadame zaslať v ISSF ako podanie na KM do 31.08.2021, 24:00.
R - Norbert Chrastina (1421858 ), k priebehu konfrontácie v MFS  14.8.2021, 3.kolo, II.liga  U15 sk. SEVER , FK 
Polom Raková – MŠK Kysucké Nové Mesto, neuvedené v ZoS, Vyjadrenie žiadame zaslať v ISSF ako podanie na 
KM do 31.08.2021, 24:00.
V     prípade  nedodržania termínu postúpime R na DK.  
b) zaslanie videa resp. vloženie:
 FK  Predmier   v zmysle RS čl.XVII, bod 8 na povinnosť nahrať videozáznam z MFS do modulu na nahrávanie v 

ISSF do 48 hod. po MFS III.liga U19, 4.kolo, FK Predmier - ŠK Prameň Kováčová, uznesenie  SsFZ-KM-
2021/2021-0024 a 0025.  V     prípade  nedodržania termínu postúpime na DK.  

7. KM berie na vedomie  podnet - upozornenie FK Dolný Kubín o neúčasti - nedelegovaní na stretnutia II.ligy U15 
a U13. Uvedeným upozornením sa  bude KM zaoberať.

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia:
a) 1. kolo II. ligy dorasteniek WU19, GFC Topoľčany "B" - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, dňa 05.09.2021 (nedeľa) o 
10:00 hod. (SP čl. 36/2),
b) 3. kolo II. ligy žiačok WU15, MFK Zvolen - MŠK Novohrad Lučenec, dňa 17.09.2021 (piatok) o 15:00 hod. (SP čl. 
36/1).

mailto:mladezssfz@gmail.com
https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu


Disciplinárna komisia(predseda Miroslav Schneider)
Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo
akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:
U 85: Tomáš Boháčik 1106938 (Tréner MŠK Rimavská Sobota Tipos III. liga STRED),  vylúčený za HNS , podľa
čl.48/1c DP.  DS - 1 mesiac pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie  v stretnutiach MŠK Rimavská
Sobota, podľa čl. 48/ 2b DP, od 22.08.2021
U 86 : Lukáš Blaščík  1184973 ( OFK Teplička nad Váhom IV. liga skupina SEVER), vylúčený za surovú hru , podľa
čl. 46/1 DP. DS - 3 týždne, podľa čl. 46/2b DP, od 23.08.2021 
U 87: Tibor Fehér 1265421 ( OFK Olováry V. liga skupina D) , vylúčený za HNS , podľa čl. 49/1b DP. DS -  2
týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 23.08.2021
U 88: Matúš Klus 1353622 ( FK Predmier III. liga MD U17 ),vylúčený za  HNS , podľa čl. 49/1a DP. DS -  2 s.s.,
podľa čl. 49/2a DP, od 23.08.2021
U 89: Patrik Varga 1378803 ( ŠK Prameň Kováčová III.liga MD U17 ), vylúčený za HNS, podľa čl. 49/1a DP. DS - 2
s.s, podľa čl. 49/2a DP, od 23.08.2021 
Vylúčení po 2 ŽK. DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1
súťažné stretnutie:
U 90 : Dušan Kardoš 1295893 (ŠKM Liptovský Hrádok  TIPOS III. liga STRED)
U 91:  Michal Hreňo  1251505 ( MFK Revúca, V. liga skupina D)
U 92: Pavol Pikoš   1306870 ( TJ Oravan Rabča, IV. liga dorast U19 skupina SEVER)
U 93: Vladimír Hudec  1363117 ( FK Jesenské, IV. liga dorast U19 skupina JUH)
U 94:Tomáš Visnyai  1374003 ( FK Jesenské, IV. liga dorast U19 skupina JUH), všetci od 22.08.2021
U 95: Štefan Sudimák 1077157 (MFK Zvolen),  Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U55, podľa
čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2021.
U 96: MFK Revúca ( V. liga skupina D), berie na vedomie vyjadrenie k U74 ,  HNS  domácich divákov v MFS  3.kola
V. ligy skupiny D medzi  MFK Revúca - 1.FK Buzitka hraného dňa 15.08.2021  podľa čl. 58/2a DP.  DS -  100 €
pokuta, podľa čl. 58/3  DP.
U 97 : FK Slovan Trstená (V.liga dorast U19 skupina B), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie čl. XX/22b RS
za nenastúpenie družstva na MFS (prvý prípad) 4. kola V. ligy dorast U19 skupina B Liptovské Sliače - Trstená dňa
21.08.2021 podľa čl. 59, 64/1a DP a čl. 82/1b SP. DS - pokuta 50 €, podľa čl. 64/4 DP.
U 98: MŠK Novohrad Lučenec ( TIPOS III. liga STRED), berie na vedomie splnenie U84. 
U 99: ŠK Hrochoť ( V. liga skupina C), berie na vedomie splnenie  U46
U 100 :TJ Sokol Liesek ( V. liga skupina B), berie na vedomie splnenie U77
U 101: OFK Teplička nad Váhom ( IV. liga skupina SEVER), berie na vedomie splnenie U79.
U 102: FK Mesta Tornaľa (  IV.  liga skupina JUH),  na základe podnetu KR SsFZ za vyhotovenie nekvalitného
videozáznamu z MFS 3 kola IV.ligy skupiny JUH medzi FK Mesta Tornaľa - MFK Detva hraného dňa 15.08.2021
podľa kap. XVII bod 6 RS SsFZ 2021/2022  a čl. 64/1a DP. DS -  50 € pokuta, podľa čl. 64/4 DP.
U 103: TJ Jednota Málinec ( IV. liga skupina JUH) , na základe podnetu KR SsFZ  za vyhotovenie nekvalitného
videozáznamu z MFS 3 kola IV.ligy skupiny JUH medzi TJ Jednota Málinec - TJ Sklotatran Poltár hraného dňa
15.08.2021 podľa kap. XVII bod 6 RS SsFZ 2021/2022 a čl. 64/1a DP. DS -  50 € pokuta,  podľa čl. 64/4 DP.
U 104: TJ Spartak Radôstka ( V. liga skupina A), za nesplnenie U76, DS - 50 € pokuta, čl. 64/1a,4 DP.
U 105: TJ Slovan Dudince ( V. liga skupina C), za nesplnenie U78 , DS - 50 € pokuta,  čl. 64/1a, 4 DP.
U 106:  TJ  Slovan  Bystrička (  V.  liga  skupina  B),  na  základe  podnetu  Sekretariátu  SsFZ  za  nevyhotovenie
videozáznamu, z MFS 4. kola V. ligy skupiny B  TJ Slovan Bystrička - FK Slovan Trstená hraného dňa 22.08.2021
podľa kap. XVII bod 1 RS SsFZ 2021/2022. DS - upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať
celý videozáznam v dodatočne určenom termíne do 31.08.2021 pod následkami ďalších DS.
U 107: OFK Hliník nad Hronom ( V. liga skupina C ), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nahratie neúplného
videozáznamu ( prvý polčas 32 : 24 a druhý polčas 32 : 24), z MFS 4. kola V. skupiny C OFK Hliník nad Hronom - TJ
Slovan Dudince hraného dňa 22.08.2021 podľa kap. XVII bod 1 RS SsFZ 2021/2022. DS - upozornenie podľa čl. 10
DP a žiada o splnenie  povinnosti  nahrať  celý  videozáznam v dodatočne určenom termíne  do 31.08.2021 pod
následkami ďalších DS.
U 108: FK Rajec ( V. liga skupina A),  na základe podnetu KR SsFZ za vyhotovenie nekvalitného videozáznamu z
MFS 4 kola V.ligy skupiny A medzi FK Rajec - ŠK Čierne hraného dňa 22.08.2021 podľa kap. XVII bod 6 RS SsFZ
2021/2022  a čl. 64/1a DP. DS -  50 € pokuta, podľa čl. 64/4 DP.
U 109: ŠK Sásová ( V. liga skupina C),  na základe podnetu KR SsFZ za vyhotovenie nekvalitného videozáznamu
( nesprávne umiestnenie videokamery , v zornom poli stojí oporný stĺp striešky)  z MFS 4 kola V.ligy skupiny C medzi
ŠK Sásová - MFK Spartak Hriňová hraného dňa 21.08.2021 podľa kap. XVII bod 6 RS SsFZ  2021/2022  a čl. 64/1a
DP. DS -  50 € pokuta, podľa čl. 64/4 DP.
U 110: Rastislav Behančin 1199733 ( Rozhodca ), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa
rozhodcu z delegácie na MFS.  DS - pokarhanie. Poplatok  10 € uhradiť na účet SsFZ do 07.09.2021 (doklad o
úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP.podľa čl. 64/1a, 5 DP, čl. 11 DP.
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 dň

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Prerokované podnety FK: ŠK Prameň Kováčová U19 (FK Predmier – ŠK Prameň Kováčová)–sťažnosť 
2. nepreukázateľná,ŠK Prameň Kováčová U17 (FK Predmier – ŠK Prameň Kováčová)– sťažnosť čiastočne 

opodstatnená.



3. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na
výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať 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

4. Fyzické previerky všetkých R (Cooperov test) sa uskutočnia 9. septembra 2021 so začiatkom prezentácie
od 15:30 hod. v Banskej Bystrici (tréningové ihrisko pri štadióne Štiavničky). Rozpis behov bude zaslaný 
mailom. R, ktorí doteraz nepredložili potvrdenie o lekárskej prehliadke, si ho prinesú na FP (R 3.L+program 
TALENT od športového lekára, ostatní od všeobecného lekára). Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných 
a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

5. KR na svoje zasadnutie dňa 9.9.2021 v Banskej Bystrici predvoláva nasledovných R a DZ: Krajči, Batiz,
Mosor, Moják, Roštár.

6. Ospravedlnenia R:
a. Krajči -  do  konca  jesennej  časti, Bryndziar -  1.10.  -  3.10., Sudorová -  PN, Ištvánik -  11.9.,  18.9.,  25.9.,

2.10.,  9.10., Labuda -  10.9.  -  14.9., Račko -  pracovné  dni, Vallo -  5.9.  zrušená  del.,  19.9., Elsner -  4.9.,
11.9., Verdžák -  27.9.  -  3.10., Behančín -  28.8.  (oneskorene), Tapfer -  6.9.  -  30.9., Bálint -  9.9.  -
19.9., Kyseľ -  4.9., Hraško -  11.9.  -  12.9.,  15.9., Čutka -  19.9., Náther -  18.9., Spišák -  1.9., Čuboň -
25.9., Závodský -  4.9.  -  5.9.,  11.9., Kaliňák -  4.9., Števček -  11.9.,  15.9.,  19.9., Procházka -  4.9.,
11.9., Funtek -12.9.

7. Ospravedlnenia DZ:
Kanka - 3.9. - 10.9., Zdenko - 15.9., Kučera - 13.9. - 30.9.

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1. Konferencia trénerov SFZ 2020 sa blíži ku koncu!  

     Počas ostatných 9 mesiacov sme v rámci úspešnej spolupráce so Slovenským futbalovým zväzom

ponúkali na zakúpenie prednášky od 25 prednášajúcich z klubov aj zo SFZ v celkovom rozsahu 33 hodín,

ktoré  oficiálne  spadali  pod  Konferenciu  trénerov  SFZ 2020,  ktorá  sa  zo  známych -  pandemických  -

dôvodov  nemohla  uskutočniť  v  prezenčnej  forme,  ako  tomu  býva  každoročne  v  Senci.

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že Konferencia trénerov SFZ 2020 sa blíži ku svojmu koncu a

dňom 31.8.2021 sa ukončí predaj všetkých prednášok spadajúcich pod túto Konferenciu. Chceme

Vás ubezpečiť,  že pokiaľ  ste  si  zakúpili  prednášky (alebo si  ich  ešte  do spomínaného termínu ešte

zakúpite) prístup k nim nestrácate. Budete sa môcť k nim vrátiť a pozrieť si ich neobmedzený počet ráz.

2. Žiadosti  o  predĺženie  trénerskej  licencie  sa  od  01.06.2020  podávajú  výhradne  cez  ISSF –  Konto
trénera/Elektronická  podateľňa/Žiadosť  o predĺženie  trénerskej  licencie.  Podrobný popis  postupu  je
zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty.

3. Plán vzdelávania trénerov v druhom polroku 2020 – školenia trénerov:
              UEFA B licencia – v spolupráci s TMK SsFZ 1 školenie (24 poslucháčov) v Banskej Bystrici od novembra

2021 do mája 2022. Prihlasovanie bude zverejnené v ÚS SFZ 6 týždňov pred zahájením školenia
            UEFA GRASSROOTS C licencia v spolupráci s príslušnými TMK ObFZ 2 školenia (2 x 24 poslucháčov
            1x BB kraj (Zvolen)  október – december 2021 - prihlasovanie bude zverejnené v ÚS SFZ 6 týždňov pred

zahájením školenia
              1x ZA  kraj (miesto upresníme neskôr)  november – február 2022 - prihlasovanie bude zverejnené v ÚS

SFZ 6 týždňov pred zahájením školenia
4. Plán vzdelávania trénerov v druhom polroku 2020 – semináre pre trénerov UEFA  B / UEFA GR C:
            18. október  2021 – Zvolen - v spolupráci s TMK  ObFZ Zvolen v rozsahu  5 hodín,      
            Prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred 
            konaním seminára
            17. november 2021 (streda – štátny sviatok) – Banská Bystrica - doškoľovací seminár  
            v rozsahu 5 hodín, prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS SFZ a SsFZ 
            4 týždne pred konaním seminára
            29.november 2021 – Martin v spolupráci s TMK TFZ v rozsahu  5 hodín,      
            Prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred 



            konaním seminára.

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 období sa podáva: 

 od 26. 6. do 15. 7. 2021 (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 
 od 01.07.do30.09.2021(letnéregistračnéobdobiesobmedzením), 
 od 01.07.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.

2. VV SFZ schválil novelizáciu Súťažného poriadku futbalu. Kompletné znenie Súťažného poriadku futbalu 
(úplnéznenie, platnéod1.7.2021) nájdete na stránkeSFZ–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,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. Upozorňujeme funkcionárov FK, ktoré majú v zmysle RS SsFZ 2021/2022, kap. XVII. povinnosť vyhotovovať 
videozáznam zo stretnutia na splnenie bodu 3. uvedenej kapitoly (snímanie príchodu a odchodu R z a na HP 
pre a po I. i II. polčase).
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