
Spravodajca č.33/2021-22  25.02.2022 

Do pozornosti FK venujúcim sa výchove mladých futbalistov 
 
SsFZ pokračuje aj v roku 2022 v podpore mládeže formou projektov „Vybrané turnaje mládeže“ a „Vybrané FK“. 
 

• O podporu pri organizácii mládežníckych turnajov je možné sa uchádzať v zmysle „Pravidiel pre 
rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v 
podmienkach SsFZ –Vybrané turnaje mládeže“: 

• Futbalové kluby sa môžu do projektu zapojiť výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti o zaradenie do 
systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané turnaje mládeže – 
najneskôr do 15.3.2022 na sekretariát SsFZ. 

• O podporu činnosti mládežníckych družstiev v rámci klubu je možné uchádzať sa v zmysle „Pravidiel pre 
rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach 
SsFZ – Vybrané FK“.  

• FK sa môžu do projektu zapojiť výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti o zaradenie do systému 
podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK – najneskôr do 15.3.2022 na 
sekretariát SsFZ. 

• Na základe rozhodnutia VV SsFZ sa z pravidiel vypustilo obmedzujúce pravidlo že poberateľom takejto 
formy podpory môže byť FK len jeden krát za 3 roky, o podporu sa teda môžu uchádzať aj FK, ktoré 
príspevok získali v posledných rokoch 

• Žiadosti bude následne posudzovať a vyhodnocovať KM v spolupráci s TMK 

 
Podrobné pokyny, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke SsFZ (www.ssfz.sk v časti DOKUMENTY).  
Pripomíname, že v zmysle uvedených tlačív budeme akceptovať len žiadosti zaslané v termíne a opatrené 
stanoviskom ObFZ, v pôsobnosti ktorého klub vykonáva svoju činnosť 

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Stanislav Neuschl) 

Výkonný výbor na svojich zasadnutiach v dňoch 11.2.2022 a 17.2.2022: 

Zobral na vedomie  
- Kontrolu uznesení a aktuálne informácie v podaní predsedu S.Neuschla, 
- abdikačný list Jaroslava Jekkela na post člena VV SsFZ 

Schválil:  

- Predsedu ObFZ BB Ivana Šimka do VV SsFZ ako prizvaného člena do najbližšieho termínu Konferencie SsFZ, 

na ktorej sa uskutočnia doplňujúce voľby na post člena VV SsFZ, 

- Zloženie riadiacich komisií SsFZ nasledovne: 

ŠTK: Erik Gemzický – predseda, Marián Lauer, Pavol Turňa, Mgr.Peter Mikloš, Branislav Braučok, Branislav 
Hrdlička, Adrián Koós, Ing.Ladislav Šlapka, Ing.Dušan Chvíľa, Jozef Čunderlík, Peter Imre 
KM: Jaroslav Dráb – predseda, Peter Rukavica , Dušan Hagara, Pavol Jendroľ, Ladislav Kolembus, Ján 
Havran, Martin Miček 
KŽF:Ján Matonok – predseda, Tomáš Gemza, Miroslava Migaľová, Miroslav Beran, Julián Krull. Lukáš 
Karabin, Tomáš Hvostík, Igor Bella, Juraj Remiš 
TMK: Mgr.Marián Petrok – predseda, PaedDr. Peter Štefaňák, PaedDr. Rastislav Kollár PhD., 
doc.PaeDr.Miroslav Nemec PhD., Ján Štrba, Mgr.Marián Berky, Peter Lihan, Pavel Frigmanský, Ľubomír 
Faktor, Pavol Šuhaj, Igor Bella, Mgr.Julián Krull, PhD. 
DK: Miroslav Schneider – predseda, Dušan Gregor, Miloš Hnilica, Rastislav Kuba, Dušan Šimun, Jaroslav 
Šupka, Pavel Jánošík 
RK: Ing Jaroslav Bágel – predseda, Mgr.Andrea Kalnická, Ing. Marcel Budáč, Ing.Ján Podstrelenec, JUDr. 
Ján Mikler 
OK: Jozef Hrivík – predseda, Marián Oravec, Filip Celleng, Pavol Ľorko, Jozef Králik 
KR: M. Balko – predseda, K. Poláček - podpredseda, A. Hrmo – tajomník, M. Migaľová, Š. Pastorek,E. 
Gemzický, M. Železnák (obsadzovací úsek), M. Holas, (obsadzovací úsek) 

- pokračovanie v projekte udeľovania medailí za najlepšieho hráča zápasu v kategórii U13, 
- pokračovanie v projekte „Vybrané turnaje“ aj v roku 2022, 
- pokračovanie v projekte „Vybrané FK“ aj v roku 2022, pričom sa zo žiadosti vypúšťa obmedzujúce pravidlo, 

že klub môže podať žiadosť len raz za 3 roky. 
- úhradu cestovných náhrad z účtu SsFZ, ktoré si uplatňuje FK Bacúch vo výške 264€ za neodohrané MFS 

Hliník nad Hronom – Bacúch, vzhľadom na to, že OK SsFZ vo svojom uznesení č.02-2021 z 3.12.2021 
vyhovela odvolaniu FK Hliník nad Hronom a stretnutie sa bude opakovať v náhradnom termíne, 

 

 

 



Športovo – technická komisia (predseda Erik Gemzický) 
 Kontakty: ssfz.stk@gmail.com, 0915 565 244 

1. Všeobecné informácie: 

Oznamujeme všetkým FK, že vzhľadom k personálnym zmenám v ŠTK, došlo aj k zmenám kontaktných údajov pre 

komunikáciu. Od 18.02.2022 sú platné vyššie uvedené údaje, kompletné zloženie ŠTK bude v krátkej dobe 

zaktualizované aj na stránke SsFZ. 

Povoľujeme v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok použiť  k odohratiu MFS všetky schválené HP 

(pomocné HP, škvarové HP, HP s UT)  do 30.04.2022. Usporiadajúci FK je pod následkom disciplinárnych opatrení 

povinný v prípade použitia HP s iným ako prírodným trávnikom v dostatočnom časovom predstihu informovať súpera 

a riadiacu komisiu o type povrchu, na ktorom sa MFS odohrá. 

2. Upozorňujeme všetky FK, že pre jarnú časť súť. ročníka sú v platnosti len tie výnimky hracích dní a časov, ktoré sú 

uvedené v Rozpise súťaží. O prípadné ďalšie výnimky je potrebné požiadať prostredníctvom všeobecného podania 

cez ISSF, žiadosti o zmenu termínu pre jednotlivé MFS výhradne prostredníctvom ISSF cez hlavičku MFS (zmena 

termínu). 

3. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2021/2022 je stanovený na 26.03.2022 resp. 27.03.2022. 

4. Schválené zmeny hracích dní a časov, termínov MFS: 

FK Teplička nad Váhom, domáce MFS jarnej časti - sobota ÚHČ 

FK Čadca, domáce MFS jarnej časti – sobota ÚHČ 

FK Oravská Jasenica, domáce MFS jarnej časti – nedeľa ÚHČ 

• 19.03.2022 (sobota) o 15:30 13.kolo IV. liga S K. N. Mesto – Staškov 

• 20.03.2022 (nedeľa) o 14:30 13.kolo V. liga B Sučany – Zubrohlava 

• 20.03.2022 (nedeľa) o 15:00 13.kolo III. liga    Krásno nad Kysucou – Podkonice  

• 26.03.2022 (sobota) o 10:30 14.kolo V. liga D Tomášovce – Radzovce 

• 09.04.2022 (sobota) o 15:30 16.kolo IV. liga J Zvolen – Medzibrod 

• 23.04.2022 (sobota) o 16:00 18.kolo IV. liga J Zvolen – Badín 

• 07.05.2022 (sobota) o 16:30 20.kolo IV. liga J Zvolen – S. Ďarmoty 

• 21.05.2022 (sobota) o 17:00 22.kolo IV. liga J Zvolen – Hajnáčka 

• 04.06.2022 (sobota) o 17:30 24.kolo IV. liga J Zvolen – B. Štiavnica  

5. Neodohrané MFS jesennej časti, zatiaľ bez určenia termínu odohratia: 

• 13.kolo IV. liga S Turzovka – Bešeňová 

• 13.kolo V. liga A Čierne – Skalité 

• 12.kolo V. liga B Važec – Sučany (zrušená kontumácia) 

• 13.kolo V. liga C Hliník nad Hronom – Bacúch (zrušená kontumácia) 

Zároveň žiadame zainteresované FK aby v termíne do 03.03.2022 prostredníctvom ISSF cez (žiadosť o zmenu 

termínu) predložili vzájomné dohody o odohratí MFS tak, aby tieto boli odohrané najneskôr do 31.03.2022. 

6. Postup pre rušenie MFS v prípade nepredvídaných okolností. Tieto môžu na základe tel. kontaktu zrušiť pri 

dodržaní poradia výhradne:   

  1. predseda ŠTK Erik Gemzický (tel. 0915565277) 

  2. podpredseda ŠTK Marian Lauer (tel. 0903546086) 

  3. správca súťaží Pavol Turňa (tel. 0911813940) 

 

Komisia mládeže (predseda Jaroslav Dráb) 

Kontakt: kmssfz@gmail.com 

1. Rušíme systém nadstavbových častí mládežníckych súťaži zverejnených v Spravodaji č.27 a zároveň 
určujeme nasledujúci systém : 
III.liga U 19+17 –odohrá sa 3- kolovo každý s každým, čiže ďalších 9 kôl. Čísla jednotlivých družstiev zostanú 
podľa pôvodného vyžrebovania. Súťaž začne 19.3.2022 predohrávkou 18.kola. 
V.liga U 19 sk. C – taktiež 3-kolovo, tj. ďalších 7 kôl. 
III.liga U 15+13 sk. B – taktiež 3-kolovo, tj. ďalších 7 kôl. 
III.liga U 15+13 sk. C – taktiež 3-kolovo, tj. ďalších 9 kôl. Súťaž začne 19.3.2022 predohrávkou 18.kola. 

2. Rušíme nariadené dohrávky : 
III.liga U 19+17 – Čadca – Selce naplánovaná na 19.3. 
V.liga U 19 sk.A – Skalité – Liet. Lúčka naplánované na 12.3. 
II.liga U 15+13 – Liesek – Raková naplánované na 5.3. 
Zároveň žiadame dotknuté FK, aby si dohodli náhradný termín najneskôr do 15.4.2022 cez ISSF. 

3. Upororňojeme všetky FK, že pri žiadosti o zmenu termínu nebudeme akceptovať žiadosti podané  
v termíne do 7 dní pred začiatkom MFS, len vo výnimočných a relevantných dôvodoch. Prípadne pri 
zmene termínu z vyššej moci. Tieto prípady komunikovať osobne s predsedom KM, cez podanie na 
KM, prípadne na mail KM, kde bude tento dôvod uvedený, prípadne aj zdokumentovaný prílohou. 

4. Akceptujeme požiadavku FK Or. Jasenica na zjednotenie hracieho času U15 a U 13 v 14.kole, lebo v ISSF 
boli odlišné dátumy – 14.kolo – Or. Jasenica – Raková – 25.3. o 15:00 U 15, resp. o 16:45 U 13 

mailto:ssfz.stk@gmail.com
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Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko) 
1. Oznamujeme termín jednodňového zimného seminára všetkých R SsFZ, ktorý sa uskutoční 19. - 20.3.2022. 

Miesto konania, program a rozdelenie do skupín budú oznámené v dostatočnom predstihu. Žiadame Vás 
o zabezpečenie si súkromných a pracovných povinností tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. 

2. Najbližšie fyzické previerky všetkých R SsFZ (Cooperov test) sa uskutočnia 12. apríla 2022 v Banskej Bystrici 
(bližšie informácie budú zaslané e-mailom). 

3. Žiadame KR ObFZ o nahlásenie: 
- aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2022 najneskôr do 1.4.2022, 

- R a DZ (DZ len tých, ktorí boli v minulosti aktívni rozhodcovia), ktorí majú záujem o získanie licencie “A“ ( 

školenie sa uskutoční v priebehu mesiaca máj 2022) najneskôr do 15.4.2022, spolu s ich kontaktnými údajmi 

(meno, priezvisko, registračné číslo ISSF, dátum narodenia, bydlisko, telefonický a mailový kontakt). Počet 

je neobmedzený.  

Uvedené zasielajte na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com 

4. Žiadame všetkých R a DZ o: 
- bezodkladné zaslanie riadne vyplnených dohôd so SsFZ s príslušnými prílohami na sekretariát SsFZ 

(zverejnené sú na www.ssfz.sk, časť Komisie – sekretariát – materiály - dohody), 

- aktualizáciu prípadných dlhodobých ospravedlnení (pracovné dni, soboty a pod.) pre jarnú časť 

súťažného ročníka 2021/2022 a to najneskôr do 01.03.2022 na delegacia.ssfz@gmail.com, nakoľko 

ospravedlnenia z jesennej časti stratili platnosť dňom 1.1.2022,  

- kontrolu profilov v ISSF - platnosti RP, uhradenie členského poplatku a aktuálnosť kontaktných údajov (v 

prípade vykonania zmien o nich zároveň informujte na andrejhrmo@gmail.com). 

5. KR SsFZ oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ stratili platnosť 1.1.2022. Zároveň si môžu v termíne 
21 dní pred začiatkom jarnej časti SR 2021/2022 uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ formou 
písomného zdôvodnenia zástupcom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na 
adresu delegacia.ssfz@gmail.com. 

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Marián Petrok) 
1. TMK SsFZ so súhlasom ÚVT SFZ organizuje školenie trénerov UEFA C licencie 2022 vo Zvolene / Žiari nad 

Hronom v termíne 14.03. – 23.05.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 04.03.2022. Podrobné informácie 
ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ 
v časti Tréneri/Školenia. 

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. UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV 
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho 
vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú 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. 
             Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 
             organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na 
             stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke 
             SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov 
             v ISSF. 

Matričná komisia 

1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /: 
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 

2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich 
dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej 
vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 
13 z 08.06.2021) 

3. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný 
do 30.6.2022. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom 
období (do 31.3.2022) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie 
prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) 
registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na 
dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne 
registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného 
ročníka najviac za dva kluby“. Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov 
družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart) 

4. Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz – to 
znamená, že už nie je potrebné podávať žiadosť o vystavenie registračného preukazu. 

5. Úplné znenie RaPP platné od 8.6.2021 nájdete na webovej stránke SFZ / Poriadky /. 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf


Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Michaela Potančoková) 
michaela.potancokova@futbalsfz.sk 

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: 

michaela.potancokova@futbalsfz.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 formulár v ISSF 

v časti dokumenty , vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ. 

2. Upozorňujeme FK, ktoré boli v roku 2021 prijímateľom príspevku na činnosť družstiev mládeže – kategória 
U19, U17, aby v zmysle oznámenia o poskytnutí príspevku, ktorý obdržali 30.11.2021 predložili na sekretariát 
SsFZ v termíne do 15.3.2022 vyúčtovanie príspevku vo výške 1000€. 

 

3. Upozorňujeme FK, ktoré boli v roku 2021 prijímateľom mimoriadneho finančného príspevku na činnosť 
družstiev mládeže, aby v zmysle oznámenia o poskytnutí príspevku, ktorý obdržali 6.12.2021 predložili na 
sekretariát SsFZ v termíne do 15.3.2022 vyúčtovanie príspevku vo výške 500€. 


