
Spravodajca č.26/2021-22 7.1. 2022

Stredoslovenský futbalový zväz v B. Bystrici chce aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, 
hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a všetkým futbalovým fanúšikom na strednom 
Slovensku za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku. Zároveň im chce všetkým, napriek 
zložitosti doby v akej nateraz žijeme a v Novom roku 2022 želáme najmä veľa zdravia, ako aj veľa osobných, 
pracovných a športových úspechov.

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
VV SsFZ, na svojom zasadnutí 4.1.2022, okrem oných:
Vzal na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení, vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie,
- informáciu o činnosti Odvolacej komisie a Správu o činnosti Komisie rozhodcov SsFZ

Prerokoval:
- prípravu volebnej Konferencie SsFZ 13.1.2022,
- správu Volebnej komisie SsFZ z 28.12.2021, vrátane návrhu kandidátov na volené funkcie

do orgánov SsFZ i SFZ,
- informáciu o počte delegátov s právom hlasovať, zvolených na konferenciách ObFZ.

Schválil:
- úpravu programu konferencie SsFZ (bod 22),
- návrh úpravy Volebného poriadku SsFZ – zosúladenie textu v v čl. 4/5 s textom Stanov 

SFZ čl.41, bod 9,
- návrh rámcového rozpočtu na rok 2022,
- Michaelu Potančokovú do funkcie vedúceho sekretára SsFZ od 1.1.2021, na základe 

pracovnej zmluvy so SFZ, 
- Upresnenie ohľadom konania Konferencie SsFZ:

 ak to protipandemické opatrenia umožnia, konať ju prezenčne 13.1.2022
 v prípade, že to nebude možné, pripraviť v súčinnosti so SFZ konanie konferencie 

elektronickou formou,
- upravený návrh kandidátov do orgánov SFZ, volených konferenciou SFZ 25.2.2022,
- príspevok vo výške 600 € na zabezpečenie licenčného seminára DZ A a seminára DZ 

SsFZ.

Eurá z EURA – výzvu nájdete na stránke SFZ
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 €. 
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.  VV SsFZ rozhodol, že
v rámci akcie SFZ Eurá z Eura 2020 z prostriedkov určených pre SsFZ prispeje FK III. ligy čiastkou 200 000 €
na modernizáciu ich infraštruktúry. Podmienkou však je, aby tieto FK reagovali na výzvu, ktorú SFZ uverejnil
na svojej web stránke  https://futbalsfz.sk/projekty-eura-z-eura/.

Čítajte výzvu:
Futbalovým klubom, ktoré možno v spolupráci so samosprávou plánujú väčšiu investíciu do výstavby, resp. 
rekonštrukcie svojej infraštruktúry odporúčame:

• Fond na podporu športu vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 
určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 20 mil. eur.

• Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na 
nasledujúcom linku: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura.

SFZ – Nová vyhláška ÚVZ SR upravujúca organizáciu hromadných podujatí

https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura


BRATISLAVA (SFZ) – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal včera, 16.12.2021, novú 
vyhlášku č. 307/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam 
hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v piatok 17.12.2021. 
Touto vyhláškou bola povolená tréningová činnosť v športových kluboch, ale výlučne v režime OP.     Tréningy v
režime OP sú povolené od piatka 17.12.2021 bez obmedzenia počtu účastníkov tréningu a bez sektorovania 
športoviska. Za plne zaočkovanú osobu sa podľa vyhlášky zároveň považuje dieťa do 12 rokov a dvoch 
mesiacov veku. Pravidlá pre organizáciu profesionálnych súťaží ostávajú nezmenené.

Volebná komisia SsFZ (predseda Peter Kohút)
ZÁPISNICA  VOLEBNEJ KOMISIE (VK) PRI SSFZ
Konanej v Banskej Bystrici dňa 28.12.2021
Schôdzu viedol jej predseda JUDr. Peter Kohút
Prítomní členovia: 3 v rátane predsedu
Schôdza bola uznášania schopná.

Prerokovávané body programu: 

1. Kontrola podaných návrhov na vyhlásené volené funkcie.

VK skontrolovala všetky podané návrhy na vyhlásené voľby pričom skonštatovala nasledovné:

a) Všetky podané návrhy boli podané v čas v stanovenom termíne
b) Z podaných návrhov nespĺňali podmienky 2 návrhy. Obidva boli podané MFK Nová Baňa a to 
- návrh v prospech kandidáta p.  Neuschla na funkciu predsedu SsFZ ;  -návrh v prospech p.  Hagaru ako

nezávislého pozorovateľa volieb. 

VK zhodnotila, že navrhovateľ MFK Nová Baňa nespĺňa podmienky aktívnej legitimácie na podávanie návrhov podľa
čl. 2 ods. 3 Volebného poriadku SsFZ v nadväznosti na čl. 23 bod 2 písm. b.) Stanov SsFZ, nakoľko tento člen nemá
v súťažiach spravovaných SsFZ družstvo  dospelých.   Z tohto  dôvodu boli  obidva  návrhy vylúčené ako  podané
neoprávnenou osobou. 

c) VK  berie  na  vedomie   späťvzatie  návrhu  FK  Brezno  pre  navrhovaného  kandidáta  p.  Gemzického ako
delegáta na konferenciu SFZ. 

Z vyššie uvedeného dôvodu bol tento kandidát vyradený a v ďalšom sa s ním VK nezaoberala.

d) Všetci navrhovaní kandidáti vyjadrili so svojou kandidatúrou súhlas a spĺňajú podmienky na výkon funkcie
o ktorú sa uchádzajú.

Na základe vyššie uvedeného bola jednohlasne schválená kandidátna listina na voľby do orgánov SsFZ.
Menoslov kandidátov aj s kandidatúrou na volenú funkciu a navrhovateľom tvorí prílohu tejto zápisnice. 

VK poverila vedúceho sekretára SsFZ L. Matejku na zverejnenie tejto kandidatúry v Spravodajcovi.

2. Technické zabezpečenie volieb 

Na základe schválenej kandidátnej listiny VK rozhodla odporučiť konferencii na funkcie s jedným kandidátom ako
verejné hlasovanie a na funkcie s viacerými kandidátmi (predseda SsFZ a predseda Revíznej komisie) ako tajné
hlasovanie.  

VK  zaviazala  tajomníka  SsFZ  p.  Matejku  na  prípravu  hlasovacích  lístkov  na  tajné  voľby  v rôznych  farebných
prevedeniach (pre každú funkciu iná farba), tak aby boli splnené podmienky podľa čl. 4 bod. 13 Volebného poriadku,
ako aj zabezpečenie skrutátorov na voľbách oslovením vhodných osôb.

Ostatné technické zabezpečenie  budú riešené priebežne až do volieb v spolupráci s predsedom VK p. Kohútom. 

3. Rozhodnutie o návrhu na pozorovateľa
Z podaných  návrhov  (tento  bol  vylúčený)  je  zrejmé,  že  členovia  chceli  na  konferencii
ustanoviť prítomnosť nezávislého pozorovateľa volieb podľa čl. 3 ods. 7 Volebného poriadku.
O tomto návrhu rozhoduje priamo VK, alebo konferencia. 

Z vyššie  uvedeného  dôvodu  VK  jednohlasne  zamietla  povolenie  nezávislého
pozorovateľa na nastávajúcej konferencii z nasledovného dôvodu: 

- Na konferencii  budú okrem iného prebiehať aj voľby do samotnej VK, kde ak budú
navrhovaní  kandidáti  schválení,  tak  je  to  prejav  dôvery  členskej  základne  SsFZ
(zastúpenej delegátmi) voči týmto kandidátom a preto nevidíme dôvod, aby nad takto
priamo  novo  zvolenými  členmi  VK   bol  ešte  vykonávaný  dozor.  Toto  by  sa  dalo
považovať za určitý prejav nedôvery voči členom VK.  Navrhovaný  kandidát sa mohol
uchádzať vo voľbách ako kandidát na člena do VK (ak ho navrhne riadny člen), kde by
mohol  riadne  vykonávať  svoju  funkciu  a niesť  za  ňu  aj  zodpovednosť  tým,  že  sa
podpíše na zistené výsledky v zmysle volebného poriadku. 



4. Žiadosť o doplnenie kandidátnej listiny na Výkonný Výbor SsFZ
VK na svojom zasadaní zistila, že na kandidátnej listine priamo do  VK je nedostatočný

počet kandidátov (komisia má mať 5 členov a navrhovaní sú iba 4 kandidáti), pričom chýba
jeden kandidát za BB kraj.   Z tohto dôvodu sa VK obracia so žiadosťou na Výkonný Výbor
SsFZ  o doplnenie  kandidátnej  listiny  o jedného  člena  za  BB  kraj  (samozrejme  už  len  na
samotnej  konferencii).   Odporučili  by  sme  navrhovaného  pozorovateľa  p.  Hagaru,  ktorý
s daným vyjadril predbežný súhlas. 

Zároveň  žiadame  o doplnenie  kandidátnej  listiny  na  funkcie  náhradníkov  VK  a to
jedného  náhradníka  z každého  kraja,  aby  v prípade  nemožnosti  vykonávať  svoju  funkciu
riadneho člena (ako sa napr. stalo aj v tomto volebnom období) mohol na jeho uvoľnené
miesto nastúpiť zvolený náhradník a nemuseli sa kvôli tomu konať doplňujúce voľby.

Predložiť danú požiadavku na najbližšie rokovanie VV zaväzuje VK vedúceho sekretára
SsFZ  L. Matejku.
Volebná komisia SsFZ, dňa 28.12.2021 schválila návrhy kandidátov na volené funkcie 
Konferenciou 13.1.2022:

Výkonný výbor SsFZ

Predseda SsFZ:              
 Igor Krško ( navrhovateľ: TFZ, LFZ, OFZ, ObFZ Kysúc, ObFZ ZA,  OFK Teplička n/Váhom, TJ 

Jednota Bánová, OFK Kotešová,  OFK Baník Stráňavy)
 Ľubomír Samotný (ObFZ BB, ObFZ VK, ObFZ RS, ObFZ LC, ObFZ ZV, ObFZ ZH)
 Stanislav Neuschl (ObFZ ZH, OFK Hliník nad Hronom)

Podpredseda za ZA kraj:
 Roman Horák (TFZ, LFZ, OFZ, ObFZ Kysúc, ObFZ ZA) 

Podpredseda za BB kraj:
 Ján Matonok (ObFZ VK, ObFZ BB, ObFZ RS, ObFZ LC, ObFZ ZV, ObFZ ZH)

Člen – zástupca ObFZ za ZA kraj:
 Peter Vachan (TFZ, OFZ,LFZ,  ObFZ Kysúc, ObFZ ZA, OFK Teplička n/Váhom, OFK Kotešová, 

OFK Baník Stráňavy, Jednota Bánová)
Člen – zástupca ObFZ za BB kraj:

 Radoslav Čičmanec (ObFZ VK, ObFZ BB, ObFZ RS, ObFZ LC, ObFZ ZV, ObFZ ZH)
Člen – zástupca FK za ZA kraj:

 Stanislav Špila (TFZ,LFZ, OFZ, ObFZ Kysúc, ObFZ ZA, Jednota Bánová) 
Člen – zástupca FK za BB kraj:

 Ernest Peterke (ObFZ VK, ObFZ BB, ObFZ RS, ObFZ LC, ObFZ ZV, ObFZ ZH)
Člen zodpovedný za riadenie súťaží v kategórii dospelých:

 Jaroslav Jekkel (ObFZ BB, ObFZ VK, ObFZ RS, ObFZ LC, ObFZ ZV, ObFZ ZH)
Člen zodpovedný za riadenie súťaží v kategórii mládeže a jej rozvoj:

 Igor Repa (TFZ, LFZ, OFZ, ObFZ Kysúc, ObFZ ZA) 
Člen – zástupca rozhodcov:

 Vladimír Mušák (TFZ, LFZ, OFZ, ObFZ Kysúc, ObFZ ZA, MŠK Námestovo) 
Člen – zástupca trénerov:

 Marián Petrok (ObFZ VK, ObFZ BB, ObFZ RS, ObFZ LC, ObFZ ZV, ObFZ ZH) 

Orgány zabezpečenia spravodlivosti

Predseda Disciplinárnej komisie SsFZ:
 Miroslav Schneider (ObFZ ZH, ObFZ ZV, ObFZ VK, ObFZ Kysúc, ObFZ ZA, ObFZ BB, ObFZ RS, 

ObFZ LC,   MFK Strojár Krupina, ŠK Belá, Jednota Bánová, OŠK D. Niva) 
Predseda Odvolacej komisie SsFZ:

 Jozef Hrivík (ObFZ Kysúc, ObFZ ZA, OFK Teplička n/Váhom, OFK Kotešová, OFK Baník Stráňavy, 
Jednota Bánová) 

Kontrolné orgány:

Predseda revíznej komisie SsFZ – kontrolór SsFZ:
 Gabriel Bacsa (ObFZ VK, ObFZ BB, ObFZ RS, ObFZ LC, ObFZ ZV, ObFZ ZH)
 Jaroslav Bágel (LFZ, ObFZ ZA,TFZ, OFK Kotešová, OŠK Baník Stráňavy)
 Andrej Stašiniak (OFZ, MŠK Námestovo)

Volebná komisia SsFZ:
 Peter Kohút – predseda
 Pavol Baják – člen za ZA kraj



 Boris Suja – člen za ZA kraj
 Miroslav Baran – člen za BB kraj

Delegáti Konferencie SFZ

Delegát Konferencie SFZ za ZA kraj:
 František Vorel (ObFZ ZA)
 Boris Burger (TFZ) 
 Martin Baran (LFZ) 

Náhradníci za ZA kraj:
 Ján Studený (ObFZ Kysúc)
 Jozef Pavlík (ObFZ Kysúc)

Delegát Konferencie SsFZ za BB kraj:
 Juraj Pilát (ObFZ ZV) 
 Ľubomír Auxt (ObFZ BB) 
 Miroslav Beran (ObFZ LC)

Náhradníci za BB kraj:
 Dušan Šimun (ObFZ VK)
 Adrián Koóš (ObFZ RS)

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

1. Priebežné umiestnenie družstiev dospelých s možným zaradením družstiev v súťažiach pre súťažný ročník 
2022/2023 je zverejnený na stránke SsFZ – Priebežný stav súťaží.

2. 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 nariaďuje MFS - dohrávky jesennej časti:
Dorast 
III. liga U19/U17
 Krásno n. K. – Predmier,  5.3.2022, 10:00/12:15,11. kolo  
 Krásno n. K.  – Bytča,      12.3.2022, 10:00/12:15, 13. kolo  
 Bánová – Čadca,              12 3.2022, 10:00, 12. kolo,  len U 17 
 Čadca – Selce,                 19.3.2022, 10:00/12:15, 13. kolo,  
IV. liga U19, skupina “JUH” 
 Žarnovica -   Dudince,       19.3.2022,14:00, 12. kolo 
 B. Štiavnica – Tornaľa,      19.3.2022,14:00, 13. kolo                    
V. liga U19, skupina “A”
 Skalité – L. Lúčka,            12.3.2022, 14:00, 11. kolo 
 Višňové – Skalité,             19.3.2022, 14:00, 12. kolo 
Žiaci
II. liga U15/ U13, skupina “JUH” 
 Hnúšťa – Krupina             12.3.2022, 10:00 , 11. kolo,  len U13
 Tisovec – Krupina            19.3.2022, 10:00/11:45, 13. kolo 
 Hnúšťa – Fiľakovo           19.3.2022, 10:00/11:45 , 13. kolo
 Dudince – Tornaľa            19.3.2022, 10:00/11:45, 13. kolo 
 II. liga U15/ U13,  skupina “SEVER”
 Liesek – Raková                 5.3.2022, 10:00/11:45, 11. kolo
 Krásno n. K – K.N.Mesto    5.3.2022 10:00/11:45, 11. kolo 
 Turzovka – Krásno n. K.   12.3.2022, 10:00/11:45, 12. kolo
 S. Bystrica – Liesek          12.3.2022, 10:00/11:45, 12. kolo
O. Jasenica – Turzovka     19.3.2022, 10:00/11:45, 13. kolo 
Krásno n. K. – Raková       19.3.2022, 10:00/11:45, 13. kolo 
Liesek – Makov                  19.3.2022, 10:00/11:45¸ 13. kolo 
III. liga U15/ U13, skupina “A”
 Zborov – JUVENTUS          19.3.2022, 10:00/11:45, 13. kolo 

Termíny MFS sú aktualizované v ISSF.

2.  KM schvaľuje nadstavbové časti :
dorast 
III. liga U19, U17,  9 účastníkov– 2 skupiny  po 4 družstvá
dvojkolovo D-V, podľa poradia po ukončení základnej časti 1-8, body zo vzájomných strenutí sa prenášajú. Posledný

mailto:mladezssfz@gmail.com,%20tel.:0907227834


v základnej časti ((9.)  už nehrá nadstavbovú časť a je v zmysle RS čl. XII., bod 9 zostupujúci do nižšej súťaže.
Celkové poradie sa určuje  podľa konečnej tabuľky po skončení nadstavby samostatne v skupine.
 V prípade rovnosti sa postupuje podľa SP čl. 18
                                                            1.skupina  o 1.- 4. miesto        2.skupina o 5.- 8. miesto
1.kolo -    7.5.2022,  10:00 /12:15                    1 – 4, 2 – 3                           5 – 8, 6 - 7
2.kolo – 14.5.2022,  10:00 /12:15                     4 – 3, 1 – 2                          8 – 7, 5 - 6 
3.kolo – 21.5.2022,  10:00 /12:15                     2 – 4, 3 – 1                          6 – 8, 7 - 5 
4.kolo – 28.5.2022,  10:00 /12:15                     4 – 1, 3 – 2                          8 – 5. 7 - 6 
5.kolo –   4.6.2022,  10:00 /12:15                     3 – 4, 2 – 1                           7 – 8, 6 - 5
6.kolo –  11.6.2022,  10:00 /12:15                    4 – 2, 1 -  3                           8 – 6, 5 - 7

  V. liga, U19, skupina “C”,  7 účastníkov– 2 skupiny  4 a 3 družstvá
dvojkolovo D-V, podľa poradia po ukončení základnej časti 1-8, body zo vzájomných strenutí sa prenášajú. 
Celkové poradie sa určuje  podľa konečnej tabuľky po skončení nadstavby samostatne v skupine.
V prípade rovnosti sa postupuje podľa SP čl. 18
                                                              1.skupina  o 1.- 4. miesto    2.skupina o 5.- 7. miesto
1.kolo -  23.4.2022,  10:00 /12:15                    1 – 4, 2 – 3                           5 – v, 6 - 7
2.kolo – 30.4.2022,  10:00 /12:15                     4 – 3, 1 – 2                          v – 7, 5 - 6 
3.kolo –   7.5.2022,  10:00 /12:15                     2 – 4, 3 – 1                          6 – v, 7 - 5 
4.kolo – 14.5.2022,  10:00 /12:15                     4 – 1, 3 – 2                          v – 5. 7 – 6,  v - voľno 
5.kolo –  21.5.2022,  10:00 /12:15                    3 – 4, 2 – 1                          7 – v, 6 – 5,  v - voľno
6.kolo –  28.5.2022,  10:00 /12:15                    4 – 2, 1 -  3                          v – 6, 5 – 7,  v - voľno
                                                                                                         
žiaci 
III. ligy U15, U13,  skupina “B” –  8 účastníkov– 2 skupiny  po 4 družstvá
dvojkolovo D-V, podľa poradia po ukončení základnej časti 1-8, body zo vzájomných strenutí sa prenášajú.
Celkové poradie sa určuje  podľa konečnej tabuľky po skončení nadstavby samostatne v skupine.
 V prípade rovnosti sa postupuje podľa SP čl. 18
                                                                1.skupina  o 1.- 4. miesto       2.skupina o 5.- 8. miesto
1.kolo -  23.4.2022,  10:00 /12:15                    1 – 4, 2 – 3                           5 – 8, 6 - 7
2.kolo – 30.4.2022,  10:00 /12:15                     4 – 3, 1 – 2                          8 – 7, 5 - 6 
3.kolo –   7.5.2022,  10:00 /12:15                     2 – 4, 3 – 1                          6 – 8, 7 - 5 
4.kolo – 14.5.2022,  10:00 /12:15                     4 – 1, 3 – 2                          8 – 5. 7 - 6 
5.kolo –  21.5.2022,  10:00 /12:15                    3 – 4, 2 – 1                          7 – 8, 6 - 5
6.kolo –  28.5.2022,  10:00 /12:15                    4 – 2, 1 -  3                          8 – 6, 5 - 7

III. ligy U15, U13,  skupina “C” –  9 účastníkov– 2 skupiny  po 4 družstvá
dvojkolovo D-V, podľa poradia po ukončení základnej časti 1-8, body zo vzájomných strenutí sa prenášajú.  
Posledný v základnej časti ((9.)  už nehrá nadstavbovú časť a je v zmysle RS čl. XII., bod 9 zostupujúci do nižšej 
súťaže.
Celkové poradie sa určuje  podľa konečnej tabuľky po skončení nadstavby samostatne v skupine.
 V prípade rovnosti sa postupuje podľa SP čl. 18
                                                                 1.skupina  o 1.- 4. miesto       2.skupina o 5.- 8. miesto
1.kolo -    7.5.2022,  10:00 /12:15                    1 – 4, 2 – 3                           5 – 8, 6 - 7
2.kolo – 14.5.2022,  10:00 /12:15                     4 – 3, 1 – 2                          8 – 7, 5 - 6 
3.kolo – 21.5.2022,  10:00 /12:15                     2 – 4, 3 – 1                          6 – 8, 7 - 5 
4.kolo – 28.5.2022,  10:00 /12:15                     4 – 1, 3 – 2                          8 – 5. 7 - 6 
5.kolo –   4.6.2022,  10:00 /12:15                     3 – 4, 2 – 1                          7 – 8, 6 - 5
6.kolo –  11.6.2022,  10:00 /12:15                    4 – 2, 1 -  3                          8 – 6, 5 - 7
Zaradenie FK do skupín v nadstavbovej časti pre jednotlivé súťaže ( III. liga U19/ U17, V. liga U19, skupina "C", III. 
liga U15/ U13, skupina  “B” a "C" ) bude podľa umiestnenia  družstva v tabuľke po odohratí posledného kola 
príslušnej  základnej časti súťaže. U dvojičkových súťaží v zmysle RS čl. XII. bod 3 sa riadi poradím družstiev  U19 
a U15
Víťazi 1.skupín sú postupujúci do vyšších súťaži v zmysle RS čl. XII, bod 1.- 3. Poslední v nadstavbo-vej časti sú v 
zmysle RS čl. XII., bod 9 zostupujúci do nižšej súťaže. 
V III. liga U19/U17 a III. ligy U15/ U13, skupina “C” je zostupujúce družstvo, ktoré po základnej časti sa umiestni na 
9.mieste.( RS čl. XII, bod 1 – 3,  9)

3. KM informuje 
a)  Jarná časť súťažného ročníka 2021/2022 je plánovaná:
dorast:
III.liga U19/U17                   14.kolo                   -  26.03.2022
IV.liga U19 Sever, Juh        12.kolo                   -  26.03.2022
IV.liga U19  Juh                  14.kolo                   -  26.03.2022
V.liga U19  A, B                  14.kolo                   -  26.03.2022
V.liga U19 C                       13.kolo                   -  02.04.2022
žiaci:
II.liga U15/U13 Sever, Juh  14.kolo                   -  26.03.2022
III.liga U15/U13 A,C            14.kolo                   -  26.03.2022



III.liga U15/U13 B                13.kolo                   -  02.04.2022

Želáme Vám veľa futbalových zážitkov do roku 2022.  Futbal nás spája.

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.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Michaela Potančoková)
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho 

orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: matejka@ssfz.sk) a v prílohe 
(scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. 
účtu–potvrdenie zpríslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF 
manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulá v ISSF v časti dokumenty , vytlačiť a následne po potvrdení 
štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.
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