Spravodajca č.36/2021-22

18.03.2022

Športovo – technická komisia (predseda Erik Gemzický)
Kontakty: ssfz.stk@gmail.com, tel. 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.
Oznamujeme funkcionárom všetkých FK, že na základe amnestie odsúhlasenej VV SsFZ je potrebné pre získanie
relevantných údajov ohľadom počtu ŽK „odkliknúť“ v Reportoch aj možnosť „Nepočítať karty za rok 2021 udelené
v sezóne 2021/2022“. V praxi znamená, že všetci hráči majú v prebiehajúcom súťažnom ročníku zrušené všetky
doposiaľ udelené ŽK, vrátane trestov za tzv. periodickú ŽK – 5ŽK atď.
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. ŠTK ruší povinnosť pre R III. ligy uvádzať v ZoS predloženie resp. nepredloženie licencií trénerov. Proces
nastavenia požadovaných licencií pre jednotlivé súťaže je v ISSF nastavený v súčinnosti s TMK. Okrem toho TMK
disponuje so všetkými údajmi ohľadom trénerov. Zároveň však upozorňujeme R, aby nepodcenili na lavičkách
náhradníkov prítomnosť neoprávnených osôb, vrátane trénerov, ktorí nie sú uvedení v ZoS.
3. 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).
4. Na základe odborného stanoviska MaK hráč FK Podkonice Weisheng Jiang 1445941, môže nastúpiť bez
obmedzenia vo všetkých MFS.
5. Žiadame FK R. Sobota pod následkom disciplinárnych opatrení o zabezpečenie zodpovedného funkcionára
v súvislosti s obhliadkou HP s umelým trávnatým povrchom v areáli FK dňa 21.04.2022 o 16:00. V uvedený termín
obhliadku vykonajú poverení členovia ŠTK.
6. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2021/2022 je stanovený na 26.03.2022 resp. 27.03.2022.
7. Oznamujeme FK Sučany, Važec, Hliník nad Hronom a Bacúch, že v dohrávkach jesennej časti (zrušené
kontumácie) ISSF manažéri nebudú mať možnosť pracovať s nomináciami družstiev. Túto možnosť bude mať
len R stretnutia prípadne správca súťaží (tel. 0911813940). Venujte tomu pozornosť v dostatočnom predstihu
aby bol dodržaný ÚHČ.
8. 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 14:00 13.kolo V. liga A Čierne – Skalité (UT Krásno n. Kysucou)
• 19.03.2022 (sobota) o 15:00 11.kolo V. liga C Hliník n. Hronom – Bacúch
• 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 IV. liga S Turzovka – Bešeňová
• 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
• 26.03.2022 (sobota) o 14:30 14.kolo IV. liga J Č. Balog – Badín (UT Podbrezová – Skalica)
• 27.03.2022 (nedeľa o 15:00 16.kolo III. liga L. Štiavnica – Kováčová (UT Ružomberok)
• 26.03.2022 (sobota) o 15:00 14.kolo IV. liga J Zvolen – Tornaľa
• 03.04.2022 (nedeľa) o 14:30 15.kolo V. liga A Strečno – Belá
• 09.04.2022 (sobota) o 15:30 16.kolo IV. liga J Zvolen – Medzibrod
• 09.04.2022 (sobota) o 15:30 18.kolo III. liga Rakytovce – O. Veselé
• 15.04.2022 (piatok) o 10:30 12.kolo V. liga B Važec – Sučany
• 15.04.2022 (piatok) o 15:30 14.kolo V. liga A Bitarová – Višňové (vo Višňovom)
• 23.04.2022 (sobota) o 16:00 18.kolo IV. liga J Zvolen – Badín
• 23.04.2022 (sobota) o 16:00 20.kolo III. liga Rakytovce – Podkonice
• 28.04.2022 (štvrtok) o 16:00 16.kolo V. liga C Krupina – L. Vieska
• 07.05.2022 (sobota) o 16:30 20.kolo IV. liga J Zvolen – S. Ďarmoty
• 07.05.2022 (sobota) o 16:30 22.kolo III. liga Rakytovce – Kováčová

• 21.05.2022 (sobota) o 17:00 22.kolo IV. liga J Zvolen – Hajnáčka
• 21.05.2022 (sobota) o 17:00 24.kolo III. liga Rakytovce – Bánová
• 04.06.2022 (sobota) o 17:30 24.kolo IV. liga J Zvolen – B. Štiavnica
• 04.06.2022 (sobota) o 17:30 26.kolo III. liga Rakytovce – Kalinovo
9. 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. 0915565244)
2. podpredseda ŠTK Marian Lauer (tel. 0903546086)

Komisia mládeže (predseda Jaroslav Dráb)
Kontakt: kmssfz@gmail.com
1. Z dôvodu nespôsobilých HP, akceptujeme dohody FK o zámene poradia MFS, resp. termínu MFS:
a) II. liga U 15+13 skupina Juh - 13.kolo – Hnúšťa – Fiľakovo sa odohrá 19.3. o 10:00 resp. 11:45 vo Fiľakove
a odveta 26.kola sa odohrá v Hnúšti.
b) III.liga U 15+13 – 13.kolo – Zborov nad Bysticou a Juventus Žilina sa odohrá na štadióne MŠK Žilina Závodie
20.3. o 9:00 resp. 10:45. Odveta v 26.kole sa odohrá v Zborove.
c) II.liga U 15+13 – 13.kolo – Liesek - Makov z 20.3. na 20.4. o 15:00 resp. 16:45.
d) III.liga U 19+17 – 18.kolo - Nededza – Čadca z 20.3. na 25.3. o 14:00 resp.16:00.
e) III.liga U 19+17 – 18.kolo – Krásno n. K. – Bánová z 20.3. na 30.03. o 17:45 resp. o 15:30 na UT Krásno n. K.
2. Neakceptujeme požiadavku FK Liesek na zmenu hracieho dňa II. ligy U 15+13 zo soboty na piatok. Naopak,
akceptujeme ich následnú požiadavku na zmenu hracieho dňa ne nedeľu 10:00 resp. 11:45
Neakceptujeme požiadavku FK Brusno na zmenu hracieho dňa V.ligy U 19 sk. C na stredu.
Akceptujeme požiadavku FK Vrútky na zmenu štadiónu pre jarnú časť ako aj zmenu hracieho času: II. liga
U 15+13 na umelej tráve pri ZŠ Hurbanová v pôvodnom čase
IV. liga U 19 skupina sever – štadión v Žabokrekoch v sobotu 10:00.
3. Berieme na vedomie odstúpenie FK Trstená zo súťaže V.ligy U 19 skupina B a FK Trstená odstupujeme na DK.
Vzhľadom na to, že v tejto súťaži je po predchádzajúcom odstúpení FK L. Hrádok už len 11 FK a vylosovanie je
na 14 účastníkov, takže vždy 2 FK stoja. Doporučujeme týmto FK, aby si ich vzájomné naplánované MFS
predohrali v danom kole na základe vzájomnej dohody.
4. Upozorňujeme FK, že z dôvodu delegovania R, sú v ISSF pri dohrávkach zrušených MFS nahodené orientačné
dátumy MFS 6. a 13.4.. Nie sú záväzné, ani čas. Zároveň žiadame dotknuté FK, aby si dohodli náhradný termín
najneskôr do 15.4.2022 cez ISSF.
5. Upozorňojeme všetky FK, že pri žiadosti o zmenu termínu z dôvodu nedostatku R a následných problémoch
s delegovaním R nebudeme akceptovať žiadosti podané v termíne do 14 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.
6. Berieme na vedomie podnet FK Selce, že v kategórii U 19 v III. lige nenastúpia na MFS 18.kola 20.3. – Čadca –
Selce. MFS bude kontumované v prospech FK Bytča. FK Selce za spôsobenie 2.kontumácie odstupujeme na
DK. MFS U 17 sa odohrá po dohode FK o 10:00.
7. Pozývame FK pôsobiace v mládežníckych súťažiach SsFZ z južných okresov ako aj predsedov jednotlivých
ObFZ a ich predsedov komisie mládeže na stretnutie s KM SsFZ, ktoré sa uskutoční 29.3. o 17:00 v priestoroch
Zámočku na Strážach vo Zvolene o 17:00. Budeme sa baviť o súčasnej situácii, ako aj o výhľadoch do
budúcich sezón.

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Oznamujeme termín jednodňových zimných seminárov všetkých R SsFZ, ktoré sa uskutočnia 19.3.2022
v Bešeňovej (R 3., 4. a 5. ligy SEVER - CA, DK, LM, MT, ZA) a 20.3.2022 vo Vyhniach (R 3., 4. a 5. ligy JUH
- BB, LC, RS, VK, ZH, ZV). 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 na delegacia.ssfz@gmail.com, nakoľko ospravedlnenia z jesennej časti stratili platnosť dňom
1.1.2022,

5.

6.

7.
8.

- 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).
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.
Ospravedlnenia R:
Laššák – 9.4. – 10.4., Matula – 9.4. do 16:00, Remeň – pracovné dni, Elsner – 27.3., 16.4, 24.4. do 16:00, 14.5.,
22.5. do 14:00, Škvarek M. – 3.4., Halfar – 13.4., Belán O. – 2.4., Hraško – 2.4. 3-4., Širanec – pracovné dni,
9.4. – 10.4., 28.5. – 29.5., Konček – 29.3., 30.3., Žeriava – 9.4., Kaštan – 26.3. – 27.3., Závodský –
27.3., Pavlendová– k dispozícii, Ďurkovič – pracovné dni a soboty.
Ospravedlnenia DZ:
Dobos – 10.4., Kubáni – 15.4. -18.4.
Ukončenie činnosti R: Vladimír Farský, Rastislav Riško, Ladislav Babinský – KR SsFZ menovaným úprimne
ďakuje za dlhoročnú aktívnu činnosť.

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Jarný aktív KŽF sa uskutoční v piatok 8.4.2022 o 13:00 vo Zvolene, Penzióne Stráže - pri zjazde z R1 ZvolenStráže. Žiadame účastníkov II. ligy WU19 a II. ligy WU15 o potvrdenie účasti svojho zástupcu do 31.3.2022.
2. Predbežný termín letného turnaja WU19 a WU15 je 18./19.6.2022. Turnaj bude mať charakter prípravy,
nebude súčasťou dlhodobej súťaže ani jej záverečným turnajom. Presný termín, miesto aj termín záväzného
prihlasovania na turnaj upresníme na jarnom aktíve KŽF a následne aj v ÚS.

Trénersko – metodická komisia (predseda Marián Petrok)
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. 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
V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov)
z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19
od. 2 písmeno d).
Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré
spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné
predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu. Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov
(19-2d):
a) doklad totožnosti hráča,
b) rodný list hráča,
c) doklad o statuse odídenca (utečenca),
d) doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej
bol zverený,
e) súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub, 6.
(stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča.
Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a):
a) doklad totožnosti hráča,
b) rodný list hráča,
c) doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča,
d) pracovné povolenie rodiča,
e) pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa,
f) doklad o bydlisku rodiča na Slovensku.
Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí:
a) takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov;
b) ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do
opatery ktorej bol hráč zverený;

c) ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie
z tohto zariadenia;
d) v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie
o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť
spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA;
e) u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo
prostredníctvom elektronickej podateľne v issf;
f) vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá.
Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli
doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti
je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov.
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 /.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Michaela Potančoková)
michaela.potancokova@futbalsfz.sk
1.

2.

3.

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.
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€.
Do dnešného dňa neevidujeme vyúčtovanie od FK: Selce, Krásno nad Kysucou, Predmier
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€.
Do dnešného dňa neevidujeme vyúčtovanie od FK: Čierne, Dlhá nad Oravou, Hnúšťa, L.Ondrašová,
Ľubochňa, Makov, S.Bystrica, V.Krtíš, Zuberec

