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Eurá z EURA – čakajte na výzvu

Výkonný výbor SFZ 2. 11. 2021 na základe iniciatívy prezidenta SFZ J. Kováčika rozhodol o podpore amatérskeho
futbalu v rámci projektu Eurá z EURA. To znamená, že časť výnosu z účasti našej reprezentácie na EURO 2020
bude použitá na podporu modernizácie infraštruktúry amatérskych FK vo výške 2,55 mil. €. Táto čiastka sa delí
podľa regionálneho princípu nasledovne: 30% projekty v rámci  ZsFZ, SsFZ, VsFZ a 10% BFZ. Z tohto členenia
vyplýva, že SsFZ prináleží čiastka 765 000 €. Vedúca odd. strategických projektov SFZ Mária Berdisová pripravuje
výzvu, ktorú zverejní do 1. 12. 2021, kde budú stanovené podmienky pre uchádzačov o finančný príspevok.
SsFZ  v rámci  tohto  projektu,  okrem  iného  v našom  regióne  hodlá  podporiť  aj  skvalitnenie  infraštruktúry
potencionálnym účastníkom budúcej  III.  ligy  (skupina Západ – Východ pod riadením SFZ) tak,  aby sa priblížili
materiálno-technickými podmienkami, ktoré nastavila Komisia pre štadióny a ihriská SFZ.

Volebná komisia SsFZ (predseda Peter Kohút)
Na základe predloženej zápisnice z Výkonného výboru SsFZ zo dňa 29.9.2021 (v súlade s čl. 43, bod 5 – spoločné 
zasadnutie s predsedami ObFZ) vyhlasuje Volebná komisia voľby, ktoré sa uskutočnia na Konferencii SsFZ 
16.12.2021, na nasledovné volené pozície: 

Výkonný výbor SsFZ:

Predseda VV SsFZ

Členovia VV za Žilinský kraj:
- Podpredseda  SsFZ za ZA kraj
- Člen VV – zástupca ObFZ za Žilinský kraj
- Člen VV – zástupca FK za Žilinský kraj
- Člen VV – zodpovedný za riadenie súťaží v kategóriách mládeže a jej rozvoj
- Člen VV – zástupca rozhodcov

Členovia VV za Banskobystrický kraj:
- Podpredseda SsFZ za BB kraj
- Člen VV – zástupca ObFZ za Banskobystrický kraj
- Člen VV – zástupca FK za Banskobystrický kraj
- Člen VV – zodpovedný za riadenie súťaží v kategórií dospelých
- Člen VV – zástupca trénerov

Orgány pre zabezpečenie spravodlivosti:
- Predseda Disciplinárnej komisie – Banskobystrický kraj
- Predseda odvolacej komisie – Žilinský kraj                                                                          

Kontrolór SsFZ – Revízna komisia SsFZ
- kandidát za ZA a BB kraj podľa zvoleného predsedu SsFZ

Delegátov a     náhradníkov na konferenciu SFZ  
6 delegátov – troch za BB  a troch za ZA kraj
4 náhradníci – dvoch za BB kraj a dvoch za ZA kraj

Vyzývame všetky oprávnené orgány a osoby SsFZ na podávanie  návrhov kandidátov (kandidátnyh listín) do
2.12.2021 do 24,00 hod. písomnou formou (aj v elektronickej podobe na adresu : matejka@ssfz.sk). Návrhy 
podávajú riadni členovia SsFZ (čl. 23 Stanov SsFZ).  Návrh, podpísaný dvoma zástupcami člena SsFZ, rešpektujúci 
čl. 34 Stanov SsFZ,  musí obsahovať náležitosti podľa čl. 2 volebného poriadku SsFZ:

- meno a priezvysko kandidáta,
- dátum narodenia,
- adresu trvalého bydliska,
- zamestnanie,
- názov ObFZ, resp FK, ktorého je členom,
- kontakty,

Kandidát musí byť členom SFZ, mať v čase podania návrhu uhradený členský poplatok. Kandidát k návrhu doloží 
písomné prehlásenie o dodržiavaní ustanovení čl. 31, ods. 1 a 2 Stanov SsFZ, ako aj písomný súhlas s 
kandodatúrou.
Oprava formálnej chyby vo Volebnom poriadku SsFZ, čl. 3, bod 3. správne odkaz na čl. 52 Stanov SsFZ.

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

1. ŠTK schválila všetky dosiahnuté výsledky odohratých stretnutí a umiestnenie družstiev v jesennej časti 
súťažného ročníka 2021/2022.
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2. Neodohraté MFS v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 
 TIPOS III. liga Krásno – Podkonice
 IV. liga S K.N.Mesto – Staškov, Turzovka – Bešeňová 
 V. liga A Čierne – Skalité 
 V. liga B Sučany – Zubrohlava   

Termíny neodohratých stretnutí nariadi ŠTK SsFZ v jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022.
3. Priebežné umiestnenie družstiev dospelých s možným zaradením družstiev v súťažiach pre súťažný ročník 

2022/2023 bude zverejnený na stránke SsFZ – Priebežný stav súťaží.
4. Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022 je stanovený na 27.3.2022

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

1. KM schvaľuje 
 všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v jednotlivých súťažiach dorastu a žiakov / mládeže v jesennej 
časti súťažného ročníka 2021//2022.
 2. KM odkladá neodohrané MFS jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022:
III. liga U19/ U17,11. kolo, Krásno nad Kysucou – Predmier
III. liga U17,         12. kolo, Bánová – Čadca 
III. liga U19/ U1,  13. kolo, Krásno nad Kysucou – Bytča 
III. liga U19,         13. kolo, Čadca – Selce
IV. liga U19 sk. Juh,  13.kolo, Banská Štiavnica- Tornaľa
IV.  liga  U19 s. Juh,   12.kolo, Žarnovica – Dudince
V. liga U19 sk. A, 11.kolo, Skalité – Lietavská Lúčka
V. iga U19,sk.A, 12.kolo, Višňové  - Skalité
V. liga U19 sk. B, 13. kolo,  Trstená –  Istebné 
II. liga U13, sk. Juh, 11. kolo, Hnúšťa –  Krupina 
II. liga U15/U13, sk. Juh, 13. kolo, Tisovec – Krupina
II. liga U15/U13, sk. Juh, 13. kolo, Hnúšťa –  Fiľakovo 
II. liga U15/U13, sk. Juh, 13. kolo, Dudince – Tornaľa
II. liga  U15/ U13 sk. Sever, 11. kolo, Liesek - Raková
II. liga  U15/ U13 sk. Sever, 11. kolo, Krásno nad Kysuco – Kysucké Nové Mesto
II. liga  U15/ U13 sk. Sever, 12. kolo, Turzovka -  Krásno nad Kysucou
II. liga  U15/ U13 sk. Sever, 12. kolo, Stará Bystrica – Liesek
II. liga  U15 a U13 sk. Sever, 13. kolo Oravská .Jasenica – Turzovka 
II. liga  U15 a U13 sk. Sever, 13. kolo Krásno nad Kysucou -  Raková
II. liga  U15 a U13 sk. Sever, 13. kolo Liesek – Makov
III. liga U15/ U13 sk. A, 13. kolo, Zborov nad Bystricou – Juventus Žilina
Termíny neodohratých stretnutí nariadi KM  SsFZ v jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022
3.   KM kontumuje MFS  :
 V.liga U19, sk. B, 06.11.2021, 11. kolo, TJ Tatran Chlebnice – TJ Slovan Trstená, priznávame 3 body a  skóre

dosiahnuté v stretnutí 7:0 v prospech TJ Tatran Chlebnice podľa SP čl.82/g –  pokles počtu hráčov družstva pod
sedem.

4. KM     upozorňuje:  
a)  všetky FK, ktoré ešte neposlali potvrdenie o karanténe žiadame o zaslanie e-mialom – sken, do 15.11.2021 pred 
zasadnutím KM. 

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Prijala oznámenie MŠK Púchov o nenastúpení na MFS 4. kola II. ligy dorasteniek WU19, MŠK Púchov - MŠK 
Rimavská Sobota zo dňa 06.11.2021, z dôvodu karanténnych opatrení v súvislosti s COVID-19. V tejto súvislosti 
uvedené MFS ruší a odkladá na neurčito (SP čl. 37/1). Ukladá MŠK Púchov podať žiadosť o zmenu termínu 
stretnutia pri ZoS v elektronickej podateľni ISSF k uvedenému MFS, do 19.04.2022. V prípade nepredloženia, KŽF 
termín nariadi.
2. Schvaľuje všetky dosiahnuté výsledky odohratých stretnutí a umiestnenie družstiev v jesennej časti súťažného 
ročníka 2021/2022.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
U 444: Tomáš Deneš 1185981 (1. FK Buzitka) , berie na vedomie stanovisko k U 439, na základe Správy delegáta
ObFZ Lučenec a podnetu delegáta ObFZ Lučenec prostredníctvom podania v ISSF, za HNS voči rozhodcovi (hrubé
urážky) počas stretnutia 6.ligy ObFZ Lučenec medzi FC Slovan Divín - TJ Santrio Láza hraného dňa 31.10.2021,
podľa  čl.  48/  1c  DP.  DS -  3  týždne  nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa  čl.  48/2b DP, od
28.10.2021 s prerušením počas zimnej prestávky. Ruší účinky ochranného opatrenia U439.
U 445:  TJ  Slovan Dudince  (II.  liga  SŽ U15 skupina  JUH),   na  základe  podnetu  KR SsFZ za  nevyhotovenie
videozáznamu z MFS 11. kola II. ligy SŽ U15 skupiny JUH medzi TJ Slovan Dudince - MFK Žarnovica  hraného dňa
30.10.2021 podľa kap. XVII bod 6 RS SsFZ 2021/2022 a čl. 64/1a DP. DS - 50 € pokuta, podľa čl. 64/4 DP. 
U 446: Ivan Rusnák 1313348 (tréner Oravan Oravská Jasenica, II. liga MŽ U13 skupina SEVER), berie na vedomie
odvolanie voči U 438 (doručené dňa 5.11.2021 - ID 142267). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa  čl.
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84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SsFZ. Poplatok za odvolanie voči rozhodnutiu komisie 30 € uhradiť v
MZF  ( RS SsFZ 2021/2021 kap. XXIII, bod 9 - mládež, kap. XXI, bod 4).
U 447:  Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS udelené v
jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022.
Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa
podáva na disciplinárnu komisiu, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie
(čl. 84/1 DP).

Odvolacia komisia SsFZ (predseda Roman Horák)
1. Odvolacia komisia prijala dňa 03.11.2021 rozhodnutie ŠTK SsFZ uvedené v uznesení pod SsFZ-STK-2021/2022-
0117,  o  nevyhovení  odvolaniu  Obecného  futbalového  klubu  Hliník  nad  Hronom  (ďalej  len  odvolateľ),  voči
rozhodnutiu ŠTK SsFZ uvedenému v Spravodajcovi SsFZ č. 16/2021-2022 vo veci v ktorej sa odvolateľ domáha
zmeny  rozhodnutia  ŠTK  SsFZ  a  aby stretnutie  11.  kola  V.  ligy  C  Hliník  n.  Hronom  –  Bacúch  nebolo
kontumované.Odvolacia komisia začala konanie vedené pod č.k. 02-2021.
2. Odvolacia komisia prijala dňa 03.11.2021 rozhodnutie ŠTK SsFZ uvedené v uznesení pod SsFZ-STK-2021/2022-
0118, o nevyhovení odvolaniu FO Tatran Sučany (ďalej  len odvolateľ),  voči  rozhodnutiu ŠTK SsFZ uvedenému
v Spravodajcovi SsFZ č. 16/2021-2022 vo veci v ktorej sa odvolateľ domáha zmeny rozhodnutia ŠTK SsFZ a aby
stretnutie 12. kola V. ligy B Važec – Sučanynebolo kontumované. Odvolacia komisia začala konanie vedené pod č.k.
03-2021.
3. Odvolacia komisia prijala dňa 12.11.2021 rozhodnutie Disciplinárnej komisie SsFZ o nevyhovení odvolaniu Ivana
Rusnáka 1313348 (tréner Oravan Oravská Jasenica,  II.  liga  MŽ U13 skupina SEVER), voči  rozhodnutiu U 438
zverejnené dňa 05.11.2021 v spravodajcovi  č.  18/2021-2022 vo  veci  uloženia  disciplinárnej  sankcie  -  4  týždne
nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie a výkonu športu vo všetkých stretnutiach Oravan Oravská
Jasenica. Odvolacia komisia začala konanie vedené pod č.k. 04-2021.

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Prerokované  podnety  FK: MFK  Žarnovica  U15(TJ  Slovan  Dudince  -  MFK  Žarnovica)  – sťažnosť

nepreukázateľná – postúpené DK SsFZ.
2. Komisia rozhodcov a delegátov Stredoslovenského futbalového zväzu v spolupráci s Komisiou delegátov

Slovenského  futbalového  zväzu pripravuje  Licenčný  seminár  pre  odbornú  prípravu  Delegátov  zväzu  –
licencia „A“. Plánovaný termín konania licenčného seminára je 23.1.2022. Záujemcovia sa môžu prihlasovať na
licenčný seminár u p. Schneidera lektora vzdelávania delegátov SsFZ. Uzávierka  písomných a podpísaných
prihlášok je 17.12.2021. Podrobne a správne vyplnené prihlášky  možno odovzdať na sekretariáte SsFZ, p.
Schneiderovi, zaslať poštou na SsFZ alebo elektronicky na emailovú adresu miroslav.schneider@gmail.com .
Súčasne s vyplnenou a podpísanou prihláškou je žiadateľ povinný uskutočniť úhradu vložného vo výške 50,- €.  
Platba  sa  uskutočňuje  na  účet  SK  79  1100  0000  0026  1079  9963  (uvádzajte  presne). Do  poznámky  je
potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po úhrade vložného a prijatí  prihlášky bude
uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. 
Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu, lekárskej prehliadke sú verejne dostupné na stránke www.futbalsfz.sk ,
v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. 
Noví  záujemcovia  musia  na  seminár  priniesť  a  komisii  predložiť  "Prehlásenie  o  bezúhonnosti",
"Potvrdenie o zdravotnom stave" a "Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní" ( vyžaduje sa minimálne
maturitné vysvedčenie ). 
Po zaradení  uchádzača na zoznam mu bude poskytnutý  metodický materiál a pokyny k štúdiu podkladov, ako
aj  ďalšie  usmernenia.  Komunikácia  bude  zasielaná elektronicky  na  uvedené  mailové  adresy  záujemcov  o
licenciu.  Z toho dôvodu je potrebné dbať o správne uvedenú a čitateľnú mailovú adresu v prihláške.  
UPOZORNENIE: Zaslaním prihlášky a zaplatením vložného sa považuje účasť prihláseného na seminári za 
záväzný. Vložné sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizáciu projektu.

3. Ospravedlnenia R:
Durmis - do konca jesennej časti, Ratkovský - 19.11. - 21.11., Mosor - PN, Považan Ma. - 20.11. - 
21.11., Labuda - 20.11. - 31.1., Tapfer - 12.11. - 18.11., Zemko - 19.11. - 21.11., Ukropová - 20.11. – 
21.11., Dubovec - 20.11. - 23.11. 

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.

2. 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.
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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. Blíži sa termín nášho výročného snemovania – volebná Konferencie SFZ – štvrtok 16. 12. 2021, ktorej 
ťažiskovým poslaním okrem iného budú voľby nových orgánov SsFZ na obdobie rokov 2022 – 2025.
Termín konferencie je daný, no vzhľadom na pandemickú situáciu ešte stále nie je isté miesto jej konania.
Pripravujeme ju v tradičných priestoroch OÚ B. Bystrica (oproti odbočke na štadión Dukly BB), no zafarbenie
okresu B. Bystrica v polovici decembra môže túto skutočnosť zmeniť. Preto chystáme aj alternatívne riešenie
dejiska konferencie o čom vás budeme operatívne informovať  prostredníctvom Spravodaja SsFZ.
V dohľadnom čase  –  po  skončení  konferencií  ObFZ  vám  poštou  pošleme  pozvánky  (mandát  a zároveň
hlasovací lístok) s programom rokovania a časť písomných materiálov. Avšak gro materiálov na konferenciu
budeme postupne uverejňovať na našej web stránke v časti KONFERENCIA SsFZ.
Preto ju prosíme pozorne sledujte. 

3. Upozorňujeme FK: Príbelce, Hnúšťa, Bánová, Revúca St. Bystrica, Banská Štiavnica, Žabokreky, Opatovská 
Nová Ves, Makov, Tvrdošín, Oravské Veselé, K. N. Mesto, Buzitka, Gbeľany, Tatran L. Mikuláš, Tornaľa, 
Badín a Ľubochňa, že neuhradili (prípadne v plnej výške neuhradili) MZF za 10 2021, spatnú k 10.11.2021.

4. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční, ak to okolnosti dovolia, 18.11.2021 v B. Bystrici.
5. 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–cca 1km).

6. 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).

7. Termíny volebných konferencií v pôsobnosti SsFZ:

 Konferencia SsFZ 16.12.2021 od 13:00 
 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

Žiadame touto cestou, aby nám ObFZ v ktorých sa už uskutočnila volebná konferencie, zaslali (matejka@ssfz.sk) 
zoznam zvolených delegátov Konferencie SsFZ, vo formáte:

- meno a priezvisko,
- registračné číslo člena SFZ,
- delegát zastupuje ObFZ/klub- konkretizovať,
- adresa bydliska,
- aktuálne kontakty (mobil, e-mail).
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