Spravodajca č.16/2021-22

22.10.
2021

Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
Kancelárii štátneho tajomníka pre šport bolo doručené upozornenie na nedodržiavanie hygienických opatrení
divákov na hromadných podujatiach športového charakteru. Jedná sa najmä o

prekrytie horných dýchacích ciest. Prax ukazuje, že túto povinnosť drvivá väčšina návštevníkov
uvedených podujatí nedodržiava a organizátori podujatí sa obmedzia len na verbálne výzvy
návštevníkom,

striktné dodržiavanie kontroly Covid passov divákov v jednotlivých režimoch,

v prípade keď je podujatie usporiadané tak, že kapacita hľadiska je obmedzená
možným percentom obsadenosti divákmi, je organizátor povinný zabezpečiť sedenie na
hromadnom podujatí v každom druhom rade, nie je možné oddeliť od seba iba sektory, resp.
niektoré sektory zavrieť úplne.
Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu je preto nevyhnutné, aby organizátori športových podujatí, ktorí
počas 1. a 2. vlny pandémie ochorenia COVID-19 bojovali za sprístupnenie tribún pre divákov, dôsledne trvali na
dodržiavaní všetkých protiepademických opatrení.
Na základe uvedeného Vás touto cestou žiadame o zabezpečenie dodržiavania hygienických opatrení
vyplývajúcich z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri
ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, a ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. V prípade kontinuity nedodržiavania hygienických
opatrení sa môže stať, že ústredný krízový štáb odporučí vláde Slovenskej republiky, aby na športových podujatiach
bola účasť divákov zakázaná. Dostali by sme sa tak opätovne do situácie ako počas 1. a 2. vlny pandémie ochorenia
COVID-19.Veríme, že táto výzva pomôže k dodržiavaniu hygienických pravidiel na športových podujatiach a všetci
spoločnými silami prispejeme k tomu, aby sme nestratili možnosť účasti divákov na tribúnach, ktorú bolo tak
náročné dosiahnuť v rámci rokovaní s ústredným krízovým štábom.

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)
VV SsFZ na svojom zasadnutí v dňoch 21.10.2021, 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,
- priebežné hodnotenie priebehu jesennej časti súťaží v podaní predsedov ŠTK a KM SsFZ
- informácie vedúceho sekretára k príprave rozpočtu SsFZ na rok 2022,
- informáciu vedúceho sekretára o nemožnosti realizovať doškoľovacie semináre trénerov prezenčnou
formou, TMK SsFZ informuje vo svojej správe o možnostiach postupu formou vebinárov realizovaných
dištančnou formou,
- informácie predsedu SsFZ o príprave vyhlásenia 11-tky SsFZ za rok 2020, a 2021,
- informáciu vedúceho sekretára z rokovania VK SsFZ,
- informácie vedúceho sekretára o písomnej žiadosti Jozefa Kvasnu o uvoľnenie z pozície náhradníka člena
Volebnej komisie SsFZ za BB kraj z osobných dôvodov, ako aj žiadosti Miroslava Matušova o uvoľnenie
z funkcie člena volebnej komisie zo zdravotných dôvodov a prípadné jeho ponechanie v pozícii náhradníka
za BB kraj, ako aj o doručenom návrhu ObFZ B. Bystrica v ktorom navrhuje Miroslava Barana za člena
Volebnej komisie SsFZ,
Prerokoval:
- odloženú správu KR o plnení podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých. Na
základe predloženej informácie konštatoval, že k 30.9.2021 neplnia v zmysle RS SsFZ 2021/2022, kapitola
V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, odstavec 7, uvedenú podmienku – podľa nahlásenia
jednotlivých KR ObFZ FK: III. liga – Kováčová (chýbajú 2 rozhodcovia), L. Hrádok (-2), Žarnovica (-2), Or.
Veselé (-1), Rakytovce (-2), D. Kubín (-2). IV. ligy – Detva (-2), Príbelce (-1), Tornaľa (-2), Hajnáčka (-2),
Badín (-1), Šalková (-1), Pliešovce (-2), (- Makov (-2), Z. Poruba (-2), Belá - Dulice (-1), Diviaky (-1),
Bešeňová (-2), Bobrov (-1). V. ligy – Veľký Blh (-2), Čebovce (-2), Hnúšťa (-1), D. Niva (-2)
Krupina (-2), H. Nemce (-1), Hliník n/Hronom (-2) Sásová (-2), Jakub (-2),Hriňová (-2), Sučany (-1), Turč.
Štiavnička (-1), Or. Jasenica (-2), Nižná (-2), Vavrečka (-2), Švošov (-2), Chlebnice (-1), Liesek (-2), Trstená
(-1), Važec (-2), Belá (-1), St. Bystrica (-1), Radôstka (-1), Višňové (-1), Bitarová (-1), Varín (-1), Gbeľany (1). VV SsFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do
31.3.2022, pod následkom uplatnenie finančného postihu v zmysle RS SsFZ 2021/2022, kapitola XXIII.
Poplatky, ods.4. Prípadné nezrovnalosti v klubovej príslušnosti R odporúča riešiť s príslušnou KR ObFZ,
ktoré jediné vedú evidenciu klubovej príslušnosti R vo svojej pôsobnosti a tiež predkladajú aktuálny zoznam
pre potreby KR SsFZ,
- odloženú správu o plnení podmienok o počte družstiev mládeže v podmienkach SsFZ a konštatoval:
 časť klubov naplnila uvedené ustanovenia RS SsFZ len formálne, bez zabezpečenia reálneho
naplnenia tohoto ustanovenia

vzhľadom k pretrvávajúcom okolnostiam a pandemickým opatreniam, ktoré nepriaznivo ovplyvnili
činnosť skoro všetkých FK, neprikročí v tomto období k prijatiu opatrení v zmysle RS
 doporučuje novozvoleným orgánom SsFZ upraviť RS pre busúce obdobie tak, aby sa vylúčila
možnosť formálneho naplnenie uvedeného ustanovenia a kluby sa venovali reálne výchove mladých
futbalistov.
prípravu Konferencie SsFZ – december 2021,


-

Zvolil:

Miroslava Barana, na obdobie do konania volebnej Konferencie SsFZ za člena
Volebnej
komisie SsFZ.

Športovo–technická komisia(predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt 0902229333)
Pripomíname funkcionárom FK, aby pred blížiacimi sa majstrovskými stretnutiami sledovali „farebnosť“
jednotlivých okresov a pri usporiadaní resp. účasti na športových akciách sa riadili zverejneným Manuálom a
usmernením SFZ (z 14.9.2021) k organizácii súťažných stretnutí amatérskeho futbalu.
Spomenutý manuál nájdete na stránke SFZ ako i na stránkach www.ssfz.sk a sportnet/futbalnet.
Doporučujeme hosťujúcom klubom konzultovať vopred s organizátorom MFS (domáci klub) spôsob splnenia
ním stanovených podmienok odohratia MFS v zmysle Manuálu. Aktuálne červené okresy: Revúca, R. Sobota
Poltár, Lučenec, Zvolen, Žarnovica, B. Štiavnica, Banská Bystrica, Brezno, T.Teplice Martin a Žilina. Bordové
okresy sú: V. Krtíš, Krupina, Žiar n/Hronom, Detva, Ružomberok, L. Mikuláš, D. Kubín, Tvrdošín, Námestovo
a Bytča. V čiernej farbe súaktuálne Čadca a K.N.Mesto. V súťažiach SsFZ sa v prípade okresov v červanej a
bordovej farbe používa protokol OTP. Upozorňujeme, že Podľa COVID automatu budú v týždni od 25.10.
okresy Čadca, K. N. Mesto a Tvrdošín v čiernej farbe. To znamená, že sa v takomto okrese môže v protokole
OTP odohrať výhradne stretnutie profesionálnej ligy.
Ak sú dve družstvá v okresoch s rovnakou pandemickou situáciou (minimálne však 1. stupeň ohrozenia –
červená farba okresu) je možné po dohode a súhlase obidvoch klubov odohrať stretnutie na neutrálnej
pôde v okrese s lepšou pandemickou situáciou (zelená, alebo oranžová farba okresu). – výňatok z Manuálu a
usmernenia SFZ z 14.9.2021.
1. V zmysle čl. 82/1/b SP trestáme FK Sučany hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 12. kola
V. ligy B Važec – Sučany a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK Važec 3 body a skóre 3:0.
2. V zmysle čl. 82/1/b SP trestáme FK Hliník n. Hronom hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí
11. kola V. ligy D Hliník n. Hronom – Bacúch a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK Bacúch 3 body a skóre 0:3.
3. ŠTK ruší MFS 13.kola:
 III. liga - Krásno – Podkonice
 IV. liga S - KNM – Staškov, Turzovka – Bešeňová
4. Schválené zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
 23.10.2021 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo IV. liga S Teplička n. V. – Stráňavy
 23.10.2021 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo IV. liga J Hajnáčka – Medzibrod
 23.10.2021 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo IV. liga J S. Ďarmoty – Badín
 23.10.2021 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga A Rajec – Radôstka
 23.10.2021 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga A Gbeľany – Varín
 23.10.2021 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga A Bitarová – Strečno
 23.10.2021 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Jakub – L. Vieska
 24.10.2021 /nedeľa/ o 14,00 hod. 13.kolo IV. liga J Zvolen – Poltár /ihr. Zvolen/
 24.10.2021 /nedeľa/ o 15,30 hod. 13.kolo V. liga A Čierne – Skalité /UT Žilina Strážov/
 30.10.2021 /sobota/ o 14,00 hod. 14.kolo TIPOS III. liga Martin – R. Sobota
 30.10.2021 /sobota/ o 14,00 hod. 11.kolo TIPOS III. liga Fiľakovo – Kováčová
5. Nedostatky v MFS: Čadca – L. Štiavnica /neuvedené licencie trénerov/, Bobrov – Rosina /videozáznam/
6. Všeobecné informácie:
V prípade nepriaznivého počasia povoľujeme v ďalších vyžrebovaných kolách využiť aj náhradné,
schválené hracie plochy. Ukončenie jesennej časti 2021/2022 súťaží dospelých je pre výnimočné
prípady stanovený na 31.10.2021.
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.
7. 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
FK Podkonice: základná – biela/modrá/biela, náhradná – modrá/biela/modrá

Komisia mládeže(predseda Vladimír Remeselník)
(mladezssfz@gmail.com,tel.:0907227834)
1. KM schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
Žiaci
 21.10.2021,14:00/ 15:45, 11..kolo, ihrisko Rajec, III.liga U15/U13,sk.A, Kysucké Nové Mesto B – Rajec , zmena
HP, obrátené poradie jeseň – jar, dohoda, dohrávka,
 23.10.2021, 10:00 /11:45, SO,13.kolo, III. liga U15/U13,sk. C, Brezno – Hriňová, zmena, dohoda
 23.10.2021, 10:00/11:45, SO, 13.kolo,ihrisko Teplička n. V, III.liga U15/U13,sk.A,, Čierne - Teplička n. V,
zmena HP, obrátené poradie jeseň – jar,
 23.10.2021, 10:00/11:45, SO, 13.kolo,ihrisko Hrabové (Bytča), III.liga U15/U13,sk.A,, Bytča - Bánová, zmena
HP,
 24.10.2021, 10:0 /11:45, NE,13.kolo, II. liga U15/U13,sk.Juh, ihrisko Rimavské Janovce,
Jesenské – Veľký Krtíš , zmena HP, úprava HP
 24.10.2021, 10:00/11:45, NE, 13.kolo,ihrisko Martin, II.liga U15/U13,sk.Sever, Čadca - ATTACK Vrútky, zmena
HP, obrátené poradie jeseň – jar,
 24.10.2021, 10:00/11:45, NE, 13.kolo,ihrisko Rajec, III.liga U15/U13,sk.A,,Staškov - Rajec, zmena HP, obrátené
poradie jeseň – jar,
 31.10.2021,10:00/ 11:45, NE, 13..kolo, ihrisko Belá, III.liga U15/U13,sk.A, Kysucké Nové Mesto B – Belá ,
zmena HP, obrátené poradie jeseň – jar, dohoda
 04.06.2022,14:00/ 15:45, 24..kolo, ihrisko KNM, III.liga U15/U13,sk.A, Rajec - Kysucké Nové Mesto B , zmena
HP, obrátené poradie jeseň – jar, dohoda
 18..06.2022, 10:00/11:45, NE, 24.kolo,ihrisko Čadca, II.liga U15/U13,sk.Sever, Čadca - ATTACK Vrútky, zmena
HP, obrátené poradie jeseň – jar,
 18.06.2022, 10:00/11:45, SO, 26.kolo,ihrisko Staškov, III.liga U15/U13,sk.A,,Staškov - Rajec, zmena
HP, obrátené poradie jeseň – jar,
 18.06.2022,,10:00/ 11:45, SO,26..kolo, ihrisko KNM, III.liga U15/U13,sk.A, Belá - Kysucké Nové Mesto B ,
zmena HP, obrátené poradie jeseň – jar, dohoda
 18.06.2022, 10:00/11:45, SO, 26.kolo,ihrisko Čierne, III.liga U15/U13,sk.A,, Čierne - Teplička n. V, zmena
HP, obrátené poradie jeseň – jar,
Dorast
 23.10.2021, 14:00, SO,11.kolo, ihrisko Rimavské Janovce, IV. liga U19, sk. Juh, Jesenské – Nová Baňa , úprava
HP, zmena HP
 23.10.2021,11:45, SO, 13.kolo,ihrisko Lietavská Lúčka, V.liga U19,sk.A, Belá - Lietavská Lúčka, zmena
HP,HČ obrátené poradie jeseň – jar, koidácia SP
 24.10.2021, 10:00, NE, 13.kolo,ihrisko Rašov, V.liga U19,sk.A, Skalité - Rašov, zmena HP, obrátené poradie
jeseň – jar
 12.06.2022,10:00/11:45, 25..kolo, ihrisko O. Jasenica ,II.liga U15/U13,sk.Sever, Kysucké Nové Mesto A Oravská Jasenica, zmena HP, dohrávka, dohoda ,obrátené poradie jeseň – jar,
 18.06.2022, 17:30, NE, 26.kolo,ihrisko Skalité, V.liga U19,sk.A, Skalité - Rašov, zmena HP, obrátené poradie
jeseň – jar,
 18.06.2022, 14:00, SO, 26.kolo,ihrisko Belá, V.liga U19,sk.A,Lietavská Lúčka - Belá , zmena HP, obrátené
poradie jeseň – jar
2. KM nariaďuje
 26.10.2021,14:00, UT, 12..kolo, II.liga U15,sk.Juh, Žarnovica - Tisovec, dohrávka, dohoda
 27.10.2021, 15:00/16:45, ST ,12.kolo, ihrisko Oravská Jasenica, II.liga U15/U13,sk.Sever, Kysucké Nové Mesto
A- Oravská Jasenica, zmena HP, obrátené poradie jeseň – jar dohrávka, dohoda
 27.10.2021,14:00/15:45, 12.kolo, III.liga U15/U13,sk.A ,Rajec - Predmier, dohrávka, dohoda
 28.10.2021,14:00,12.kolo, II.liga U15,,sk.Juh, Poltár – Jesenské , dohrávka, dohoda
 30.10.2021, 10:00/11:45, ST, 7.kolo, III.liga U15/U13,sk.A, Predmier - Zborov n. B, dohrávka, dohoda
 30.10.2021,14:00 12..kolo, ihrisko Belá, V.liga U19,sk.A, Čierne – Bela zmena HP, obrátené poradie jeseň – jar
 30.10.2021,10:00 12..kolo, ihrisko L. Lúčka, V.liga U19,sk.A, Skalité – L. Lúčka, zmena HP, obrátené poradie
jeseň – jar
 30.10.2021,10:00, 12..kolo, V.liga U19,sk.B, Bešeňová – Trstená
 30.10.2021, 14:00,SO, 11.kolo,ihrisko Chlebnice, V..liga U19, sk. B, Trstená - Chlebnice, dohrávka, , zmena
HP, obrátené poradie jeseň – jar
 30.10.2021,14:00 12..kolo, IV.liga U19,sk Juh, Žarnovica – Dudince
 31.10.2021,10:00/12:15, NE, 11..kolo, ihrisko Predmier, III..liga U19/U17, Krásno n.K. – Predmier, zmena
HP, obrátené poradie jeseň – jar
3. KM odkladá MFS:
 20.10.2021, 11.kolo,II.liga U15/U13,sk. Sever, TJ Tatran Krásno nad Kysucou - MŠK Kysucké Nové Mesto A ,
uznesenie SsFZ-KM-2021/2022-0161
 23.10.2021, 13.kolo, II.liga U15/U13,sk.Sever, ,TJ Tatran Krásno nad Kysucou - FK Polom Raková , SsFZ-KM2021/2022-0160
 23.10.2021, 13.kolo, II.liga U15/U13,sk.Sever, ,TJ Sokol Liesek – ŠK Javorník Makov

















23.10.2021, 13.kolo, II.liga U15/U13,sk. Juh, ŠK Prameň Kováčová - TJ Sklotatran Poltár,. uznesenie SsFZKM-2021/2022-0164, 165
23.10.2021, 13.kolo, II.liga U15/U13,sk. Juh,FK Iskra Hnúšťa – FTC Fiľakovo. uznesenie SsFZ-KM-2021/202223.10.2021, 13.kolo, II.liga U15/U13,sk. Juh, MFK Tisovec – MFK Strojár Krupina,. uznesenie SsFZ-KM2021/2022-0166, 167
23.10.2021, 13.kolo, II. liga U15/U13,sk. Juh, Kováčová - Poltár,. uznesenie SsFZ-KM-2021/2022-0166, 167
23.10.2021, 13.kolo, III. liga U15/U13,sk. C, FK Brezno – MFK Spartak Hriňová , SsFZ-KM-2021/2022-0160
24.10.2021, 13.kolo, III. liga U15/U13,sk. A, ,TJ Snaha Zborov - FC JUVENTUS Žilina , SsFZ-KM-2021/20220160
23.10.2021, 13.kolo,III.liga U19/U17, TJ Tatran Krásno nad Kysucou - MFK Bytča, SsFZ-KM-2021/2022-0162 .
24.10.2021, 13.kolo,III.liga U19/U17, FK Čadca - FK Selce, SsFZ-KM-2021/2022-0163
17.10.2021, 12..kolo, V. liga U19,sk.A, Višňové - Skalité, uznesenie SsFZ-KM-2021/2022-0153
16.10.2021, 12..kolo, V. liga U19,sk.A, Čierné - Bela, , uznesenie SsFZ-KM-2021/2022-0154
16.10.2021, 12..kolo, II. liga U17, Bánová - Čadca, uznesenie SsFZ-KM-2021/2022-0156
16.10.2021, 12..kolo, II. liga U15,sk.Sever, Makov - Dolný Kubín, uznesenie SsFZ-KM-2021/2022-0151,152
16.10.2021, 12..kolo, II. liga U15,sk.Sever, Turzovka – Krásno n. Kysucou sa odkladá na neurčito - SP čl. 6, bod
7 e , 11 - zdravotné dôvody, uznesenie SsFZ-KM-2021/2022-0149,150
16.10.2021, 12..kolo, II. liga U15,sk.Juh, Krupina - Dudince, sa odkladá na neurčito - SP čl. 6, bod 7 e , 11 zdravotné dôvody, uznesenie SsFZ-KM-2021/2022-0155
16.10.2021, 12..kolo, II. liga U15,sk.Juh, Žarnovica - Tisovec, sa odkladá na neurčito - SP čl. 6, bod 7 e , 11 zdravotné dôvody, uznesenie SsFZ-KM-2021/2022-015

4. KM schvaľuje výsledky stretnutí riadené „R laik“ zaevidované v ISSF:
III. liga U13, sk. B, 16.10.2021, 12.kolo, Diviaky – Oravská Lesná, výsledok 1:5, (0:2), delegovaný R sa nedostavil
III. liga U13, sk. B, 16.10.2021, 12.kolo, Diviaky – Oravská Lesná, výsledok 4:1, (2:0) delegovaný R sa nedostavil
5. KM odstupuje DK / KR:
R - Miroslav Škvarek (1311341) nedostavil sa na MFS III. liga U13, sk. B, 16.10.2021, 12.kolo, Diviaky – Oravská
Lesná
6. KM berie na vedomie
- podanie o nenastúpení na stretnutie - karanténa:
Makov, Krupina, Poltár, Fiľakovo, JUVENTUS ZA, Belá,Liesek, Turzovka, Tisovec, Skalité, Čadca, Brezno
7. KM žiada vyjadrenie:
TJ Oravan Rabča, opätovne žiada vyjadrenie p. Mulinka ( jeho identifikáciu vo FK ) , k udalostiam po stretnutí IV.
liga U19,sk.Sever,9..kolo, TJ Oravan Rabča, - OFK Teplička nad Váhom. Vyjadrenie žiadame zaslať v ISSF ako
podanie na KM do 26.10.2021, 24:00. V prípade nezaslania vyjadrenia do uvedeného termíne postúpime FK na
disciplinárne riešenie.
Družstevník Rašov vyjadrenie k záznamu R v ZoS k správaniu a činnosti HU, Družstevník Rašov – ŠK Javorník
Makov
8. KM upozorňuje:
a) FK ,ktoré budú mať odohrané všetky MFS jesene k 23.10.2021 v zmysle TL, že v prípade záujmu a vzájomnej
dohode, je možné predohrať 2 jarné kolá v termíne do 14.11.2021
b) ) FK ,ktoré už majú resp. budú mať nedohrané MFS jesennej časti k 23.10.2021 v zmysle TL, že je nutné ich
odohrať po vzájomnej dohode FK a KM v termínoch do 14.11.2021.
c) FK na dodržiavanie „Manuál a usmernenie...“( SFZ 14.09.2021 ) a upozorňujeme aj hosťujúce družstvá na
nutnosť dodržiavania režimu domácich FK v príslušnom okrese..
Celé znenie Manuálu je na stránke SsFZ.
d) všetky FK, ktoré ešte neposlali potvrdenie o karanténe žiadame o zaslanie e-mialom – sken, do stredy
v nasledujúcom týždni pred zasadnutím KM. Tento termín platí pre všetky prípady

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 339: Tomáš Baďo 1228895 ( OŠK Bešeňová, IV. liga SEVER), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry ,
podľa čl. 45/1b DP. DS - 1 súťažné stretnutie (ďalej len s.s.), podľa čl. 45/2 DP, od 18.10.2021
U 340: Štefan Krčmárik 1164297 (OFK Hliník nad Hronom, V. liga skupina C), vylúčený za hrubé nešportové
prejavy voči rozhodcovi , podľa čl. 48/1c DP. DS - 2 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 18.10.2021 s prerušením počas
zimnej prestávky.
U 341: René Doboš 1259486 ( TJ Ipeľ Balog nad Ipľom, V. liga skupina D), vylúčený za hrubé nešportové urážky
voči rozhodcovi a asistentovi rozhodcu , podľa čl. 48/1c DP. DS - 3 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 18.10.2021 s
prerušením počas zimnej prestávky.
Vylúčení po 2 ŽK. DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1
súťažné stretnutie:
U 342: Adam Klačko 1293762 ( TJ Družstevník Liptovská Štiavnica, TIPOS III. liga STRED), od 17.10.2021
U 343: Dávid Rerich 1260350 ( OTJ Hontianske Nemce, V. liga skupina C),
U 344: Jakub Chriašteľ 1239328 ( MFK Spartak Hriňová, V. liga skupina C), obaja od 18.10.2021
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie za 5 napomenutí ŽK podľa DP čl. 37/5a:
U 345: Dávid Selecký 1256022 ( ŠK Podkonice, TIPOS III. liga Stred)
U 346: Adrián Bartoš 1289896 ( TJ Družstevník Liptovská Štiavnica, TIPOS III. liga Stred)

U 347: Marek Ufrla 1300442 ( MŠK NOVOHRAD Lučenec, TIPOS III. liga Stred)
U 348: Jakub Vachálek 1338730 ( FK Čadca, III. liga SD U19) všetci od 17.10.2021
U 349: Vladislav Slovák 1278086 ( ŠK Prameň Kováčová, TIPOS III. liga Stred)
U 350: Dušan Kardoš 1295893 ( ŠKM Liptovský Hrádok, TIPOS III. liga Stred)
U 351: Pavel Mičuda 1229617 ( MŠK Rimavská Sobota, TIPOS III. liga Stred)
U 352. Daniel Horváth 1270411( FK Slovenské Ďarmoty, IV. liga JUH)
U 353: Jozef Suľa 1219572 ( TJ Tatran Chlebnice, V. liga skupina B)
U 354: Tomáš Gemzický 1270347 ( FK 09 Bacúch, V. liga skupina C)
U 355: Miroslav Hanes 1306111 ( MFK Spartak Hriňová, V. liga skupina C)
U 356: Rastislav Kyslý 1181086 ( OŠK Dobrá Niva, V. liga skupina C)
U 357: Roman Golian 1136895 ( OFK Olováry, V. liga skupina D), všetci od 18.10.2021
Uznesenia týkajúcich sa hrubého nešportového správania sa divákov a ostatných oznamov v zmysle DP:
U 358: TJ Fatran Varín ( V. liga skupina A), berie na vedomie písomné vyjadrenie k U 317, bez prijatia ďalších
opatrení , podľa čl. 71/5c DP .
U 359: Jakub Ľalík 1257812 ( FK Buzitka V. liga skupina D), berie na vedomie vyjadrenie k U319 a pokračuje v
šetrení.
U 360: TJ Vinohrad Čebovce ( V. liga skupina D), berie na vedomie vyjadrenie k U322 a opätovne vyzýva FK
zaslať doklad o práceneschopnosti a lekársku správu zraneného hráča domácich č. 7 Gabriel Kiss zo stretnutia 11.
kola V. ligy skupiny D medzi TJ Vinohrad Čebovce - FK Buzitka dňa 10.10.2021, v termíne do 26.10.2021 pod
následkom ďalších DS.
U 361: Jaroslav Kotian 1177944 ( TJ Vinohrad Čebovce V. liga skupina D), Na základe Správy delegáta zo
stretnutia, podnetov delegáta SsFZ a rozhodcu SsFZ prostredníctvom podania v ISSF za telesné napadnutie súpera
na hracej ploche ako aj pri vstupe do budovy v priebehu stretnutia 11. kola V. ligy skupiny D medzi TJ Vinohrad
Čebovce - FK Buzitka dňa 10.10.2021 podľa čl. 49/1b DP. DS - 2 týždne nepodmienečné pozastavenie výkonu
športu, podľa čl. 49/2b DP, od 15.10.2021. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U320
U 362: Atilla Nemčok 1161304 ( tréner TJ Vinohrad Čebovce V. liga skupina D), berie na vedomie vyjadrenie
podané v ISSF. Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetov delegáta SsFZ a rozhodcu SsFZ
prostredníctvom podania v ISSF za HNS a pokus o napadnutie vylúčeného hráča hostí na hracej ploche ako aj pri
vstupe do budovy počas stretnutia 11. kola V. ligy skupiny D medzi TJ Vinohrad Čebovce - FK Buzitka dňa
10.10.2021 podľa čl. 49/1a , 47/1b DP. DS - 2 týždne nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie
a výkonu športu vo všetkých stretnutiach TJ Vinohrad Čebovce , podľa čl. 49/2a DP, od 15.10.2021. Ruší
účinky predbežného ochranného opatrenia U321
U 363: Roman Radoš 1159397 ( FK Selce V. liga skupina C), berie na vedomie stanovisko menovaného k U 323,
za HNS voči DZ po skončení stretnutie 11. kola V. ligy skupiny C medzi FK Selce - FK Filjo Ladomerská Vieska
dňa 10.10.2021, podľa čl. 48/1c DP. DS - 2 týždne nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.
48/2b, DP, od 11.10.2021. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U 323.
U 364: Richard Mics 1231780 ( TJ Ipeľ Balog nad Ipľom V. liga skupina D), na základe Správy delegáta zo
stretnutia, podnetov delegáta SsFZ a rozhodcu SsFZ prostredníctvom podania v ISSF začína disciplinárne konanie a
žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko (podaním v ISSF) k incidentu pri odchode z hracej plochy a pri
vstupe do budovy, po skončení stretnutia 12. kola V. ligy skupiny D medzi TJ Ipeľ Balog nad Ipľom - FK Jesenské
dňa 17.10.2021, do 26.10.2021. Zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon
činnosti alebo funkcie a výkonu súťažnej činnosti vo všetkých stretnutiach TJ Ipeľ Balog nad Ipľom od 18.10.2021,
podľa čl. 43/1,2a,b, 4 DP až do rozhodnutia DK.
U 365: Kristián Radoš 1241128 ( TJ Ipeľ Balog nad Ipľom V. liga skupina D), na základe Správy delegáta zo
stretnutia, podnetov delegáta SsFZ a rozhodcu SsFZ prostredníctvom podania v ISSF začína disciplinárne konanie a
žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko (podaním v ISSF) k incidentu pri odchode z hracej plochy a pri
vstupe do budovy, po skončení stretnutia 12. kola V. ligy skupiny D medzi TJ Ipeľ Balog nad Ipľom - FK Jesenské
dňa 17.10.2021, do 26.10.2021. Zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon
činnosti alebo funkcie a výkonu súťažnej činnosti vo všetkých stretnutiach TJ Ipeľ Balog nad Ipľom od 18.10.2021,
podľa čl. 43/1,2a,b, 4 DP až do rozhodnutia DK.
U 366: Gabriel Gyurász 1172510 ( TJ Ipeľ Balog nad Ipľom V. liga skupina D), na základe Správy delegáta zo
stretnutia, podnetov delegáta SsFZ a rozhodcu SsFZ prostredníctvom podania v ISSF začína disciplinárne konanie a
žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko (podaním v ISSF) k incidentu na chodbe medzi šatňami, po
skončení stretnutia 12. kola V. ligy skupiny D medzi TJ Ipeľ Balog nad Ipľom - FK Jesenské dňa 17.10.2021, do
26.10.2021 a zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie a výkonu
súťažnej činnosti vo všetkých stretnutiach TJ Ipeľ Balog nad Ipľom, od 18.10.2021, podľa čl. 43/1,2a,b, 4 DP až do
rozhodnutia DK.
U 367: TJ Ipeľ Balog nad Ipľom ( V. liga skupina D), na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetov delegáta
SsFZ a rozhodcu SsFZ prostredníctvom podania v ISSF začína disciplinárne konanie a žiada o podrobné písomné
stanovisko (podaním v ISSF) k incidentu pri odchode z hracej plochy, v priestoroch chodby medzi šatňami po
stretnutí 12. kola V. ligy skupiny D medzi TJ Ipeľ Balog nad Ipľom - FK Jesenské dňa 17.10.2021, ako aj k povinnosti
zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalý údajom prebiehajúceho času a s
nasnímaným zvukom (v zmysle kap. XVII, ods. 1,2,3, RS) do 26.10.2021.
U 368: Rudolf Vojkovič 1330927 (tréner MFK Tatran Liptovský Mikuláš, II. liga žiačky WU15), berie na vedomie
stanovisko U337. Na základe podnetu KŽF SsFZ, záznamu rozhodcu v ZoS, za umožnenie neoprávneného štartu
bližšie nezistenej hráčky na cudzí registračný preukaz a za umožnenie pokusu o neoprávnený štart hráčok: Katarína
Hrčová 1391374, Patrícia Slivošová 1417302 (obidve vyššia veková kategória - WU16) a Nina Šlauková 1407407
(iná klubová príslušnosť), na cudzí registračný preukaz v súťažnom stretnutí 4. kola II. ligy žiačok WU15 MŠK
Novohrad Lučenec - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dňa 13.10.2021, podľa čl. 53/1 DP, DS - 3 mesiace

nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach MFK Tatran Liptovský
Mikuláš, podľa čl. 53/3b a čl. 16 DP, od 15.10.2021 s prerušením počas zimnej prestávky. Ruší účinky predbežného
opatrenia U 337.
U 369: Katarína Hrčová 1391374 (hráčka MFK Tatran Liptovský Mikuláš, kategória WU16), podnet KŽF SsFZ
týkajúci sa pokusu o neoprávnený štart hráčky na registračný preukaz hráčky Veronika Devečková 1414198 v
súťažnom stretnutí 4. kola II. ligy žiačok WU15 MŠK Novohrad Lučenec - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dňa
13.10.2021, podľa čl. 53/4 a 71/5d DP odkladá.
U 370: Patrícia Slivošová 1417302 (hráčka MFK Tatran Liptovský Mikuláš, kategória WU16), podnet KŽF SsFZ
týkajúci sa pokusu o neoprávnený štart hráčky na registračný preukaz hráčky Lenka Plchová 1381502 v súťažnom
stretnutí 4. kola II. ligy žiačok WU15 MŠK Novohrad Lučenec - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dňa 13.10.2021, podľa
čl. 53/4 a 71/5d DP odkladá.
U 371: Nina Šlauková 1407407 (hráčka FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka), podnet KŽF SsFZ týkajúci sa pokusu
o neoprávnený štart hráčky na registračný preukaz hráčky Michaela Holazová 1409834 v súťažnom stretnutí 4. kola
II. ligy žiačok WU15 MŠK Novohrad Lučenec - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dňa 13.10.2021, podľa čl. 53/4 a 71/5d
DP odkladá.
U 372: MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga žiačky WU15), berie na vedomie čiastočné vyjadrenie k U 337
(vyjadrenie bez identifikácie hráčky). Na základe podnetu KŽF SsFZ, záznamu rozhodcu v ZoS, za umožnenie
neoprávneného štartu bližšie nezistenej hráčky na cudzí registračný preukaz a za umožnenie pokusu o neoprávnený
štart hráčok: Katarína Hrčová 1391374, Patrícia Slivošová 1417302 (obidve vyššia veková kategória - WU16) a Nina
Šlauková 1407407 (iná klubová príslušnosť), na cudzí registračný preukaz v súťažnom stretnutí 4. kola II. ligy žiačok
WU15 MŠK Novohrad Lučenec - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dňa 13.10.2021 podľa čl. 53/1, 64/1a DP. DS pokuta 400 €, podľa čl. 12, čl. 53/5, čl. 64/4 DP.
U 373: MFK Žarnovica ( TIPOS III. liga STRED), za nesplnenie povinnosti uloženej U 330, podľa čl.64/1a DP.. DS pokuta 50 €, čl 64/4 DP.
U 374: TJ Fatran Varín ( V. liga skupina A), berie na vedomie splnenie U331.
U 375: TJ Oravan Rabča ( IV. Liga dorast U19 skupina SEVER) , na základe podnetu KM SsFZ za nevyhotovenie
videozáznamu z MFS 9. kola IV. ligy dorast U19 skupiny SEVER medzi TJ Oravan Rabča – OFK Teplička nad
Váhom hraného dňa 07.10.2021 podľa kap. XVII bod 6 RS SsFZ 2021/2022 a čl. 64/1a DP. DS - pokuta 50 €, podľa
čl. 64/4 DP.
U 376: Ján Melich 1103860 ( TJ Jednota Málinec IV. liga JUH), berie na vedomie žiadosť o zmenu DS udelenej v
U263 a žiadosť zamieta.
U 377: Samuel Gracík 1339450 ( Oravan Oravská Jasenica IV. liga dorast U19 skupina SEVER), berie na vedomie
žiadosť o zmenu DS udelenej v U258 a oznamuje, že DS uplynula.
U 378: Tomáš Frkáň 1273711 ( FK Slovan Žabokreky IV. liga skupina SEVER), berie na vedomie žiadosť o zmenu
DS uloženej v U307 a žiadosť zamieta.
U 379: Berie na vedomie správu delegáta zväzu zo stretnutia TIPOS III.ligy Stred 12.kolo MŠK FOMAT Martin MFK Žarnovica
U 380: TJ Sklotatran Poltár ( IV. liga skupina JUH), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nevyhotovenie
videozáznamu, z MFS 12. kola IV. ligy JUH TJ Sklotatran Poltár - FK Sitno Banská Štiavnica dňa 17.10.2021 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 26.10.2021 pod následkami ďalších DS.
U 381: MŠK Tisovec ( V. liga skupina D), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nevyhotovenie videozáznamu, z
MFS 12. kolo V. ligy skupiny D MŠK Tisovec - 1. FK Buzitka hraného dňa 17.10.2021 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 26.10.2021 pod následkami ďalších DS.
U 382: TJ Sokol Zubrohlava ( V. liga skupina A) , na základe podnetu KR SsFZ za vyhotovenie nekvalitného
videozáznamu z MFS 12. kola V. ligy skupiny B medzi TJ Sokol Zubrohlava - TJ Slovan Bystrička hraného dňa
17.10.2021 podľa kap. XVII bod 6 RS SsFZ 2021/2022 a čl. 64/1a DP. DS - 50 € pokuta, podľa čl. 64/4 DP.
U 383: OŠK Bešeňová ( IV. liga SEVER) , na základe podnetu KR SsFZ za vyhotovenie nekvalitného
videozáznamu z MFS 09. kola IV. ligy SEVER medzi OŠK Bešeňová - TJ Družstevník Belá - Dulice hraného dňa
17.10.2021 podľa kap. XVII bod 6 RS SsFZ 2021/2022 a čl. 64/1a DP. DS - 50 € pokuta, podľa čl. 64/4 DP.
U 384: ŠK Javorník Makov ( IV. liga skupina SEVER), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie
povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti za obdobie
09/2021), začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko a predloženie dokladu o úhrade MZF,
podľa čl. 71/1, 3e DP, do 26.10.2021.
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).

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Prerokované podnety FK:TJ Slovan Bystrička(TJ Sokol Zubrohlava– TJ Slovan Bystrička)–sťažnosť nespĺňa
náležitosti kapitoly XIX, ods. 1, písm. b) odsek 3 RS 2021/2022 (neuvedenie presného času podľa
videozáznamu zverejneného na futbalnete, nesprávne nariadené vhadzovanie spoza postrannej čiary nie je
závažné rozhodnutie), uhradiť poplatok 40 € v MZF, OTJ Hontianske Nemce (FK 09 Bacúch – OTJ Hontianske
Nemce) - sťažnosť čiastočne opodstatnená – postúpené DK SsFZ.
2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti
navýkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XVIII a XIX Rozpisu súťaží vo
futbale 2021/2022. 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. 6 a 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. Dávame na vedomie všetkým DZ ObFZ a SsFZ informáciu Komisie delegátov SFZ zverejnenú v ÚS SFZ
dňa 15.10.2021 ku konaniu seminárov pre získanie/predĺženie licencie „A“ DS v znení:
„V januári 2022 pripravuje vzdelávanie delegátov pre získanie licencie "A" v BFZ a SsFZ. Všetci (aj noví)
záujemcovia o vzdelávanie a získanie licencie delegáta zväzu "A" pre amatérsky futbal, sa môžu
predbežne prihlásiť u svojich oblastných alebo regionálnych KR a D. Termíny zaslania záväzných prihlášok
komisia oznámi v ÚS SFZ a informáciou sekretárom ObFZ a RFZ.
Príprava prihlásených sa začne koncom roka 2021. Licenčné semináre sú predbežne plánované
na 15. – 16.1.2022 v BFZ a 22. – 23.1.2022 v SsFZ. Miesto a termíny budú ešte spresnené. Predbežný poplatok
za licenciu je 55 eur v prípade jednodňového seminára a 85 eur, ak sa bude konať dvojdňový seminár.
Komisia upozorňuje, že každý účastník seminára musí mať lekársku správu o spôsobilosti vykonávať funkciu
delegáta. Noví účastníci predkladajú aj doklad o najvyššom vzdelaní. Formuláre „záväzná prihláška“ a
„potvrdenie o lekárskej prehliadke“ sú dostupné na webovom sídle SFZ, v sekcii https://futbalsfz.sk/komisiadelegatov-kd/“
4. Ospravedlnenia R:
Ištvánik - PN, Števček - od 5.11 do konca jesennej časti, Singlárová - 30.10., 6.11. - 7.11., Slovák –
30.10., Matula - 1.11. - 7.11., Labuda - 30.10. - 31.10., Valíček - 30.10., Tapfer - 29.10. - 31.10., Bulla 30.10. - 31.10., 6.11., 13.11. - 14.11., 27.11. - 28.11., Farský - 21.10. - 30.10., Botka - 1.11. - 8.11.

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)
1.

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.
Plán kontinuálneho vzdelávania trénerov v druhom polroku 2021 – semináre pre trénerov UEFA B / UEFA GR
C:
Organizácia kontaktných seminárov trénerov, slúžiacich na predĺženie trénerských
licencií, je vzhľadom na vývoj pandemickej situácie v súvislosti s COVID 19 dočasne
pozastavená.
Pre splnenie podmienok predlžovania platností licencií sú opätovne uznávané aj webináre
dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné
informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie .

2.

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. 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.
3. 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.
4. 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)).

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

2.
3.

4.

5.

(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.
Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční, ak to okolnosti dovolia, 18.11.2021 v B. Bystrici.
Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, 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).
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
pred a po I. i II. polčase).
Termíny volebných konferencií v pôsobnosti SsFZ:














Konferencia SsFZ 16.12.2021 od 13:00 v B. Bystrici
Konferencia TFZ Martin 20.10.2021 o 16:00
Konferencia LFZ L. Mikuláš 22.10.2021
Konferencia ObFZ Žilina 29.10.2021
Konferencia ObFZ V. Krtíš 12.11.2021
Konferencia ObFZ Žiar n/Hronom 19.11.2021 o 16:30
Konferencia ObFZ R. Sobota 19.11.2021
Konferencia ObFZ Kysúc 20.11.2021
Konferencia ObFZ B. Bystrica 20.11.2021
Konferencie OFZ D. Kubín 20.11.2021
Konferencia ObFZ Lučenec 26.11.2021
Konferencia ObFZ Zvolen 3.12.2021 o 16:00

