Spravodajca č.38/2021-22

01.04.2022

Športovo – technická komisia (predseda Erik Gemzický)
Kontakty: ssfz.stk@gmail.com, tel. 0915 565 244
Zrušené MFS:
V.liga sk. A 15.kolo Čierne – Predmier, IV.liga sk. JUH 15.kolo Badín – Hajnáčka.
V.liga sk.B 15.kolo Chlebnice - Bystrička
Oznamujeme všetkým FK súťaží dospelých, že do 30.04.2022 má výhradné právo rušiť MFS tajomník ŠTK
Pavol Turňa (tel. 0911813940). Zároveň vzhľadom na súčasné poveternostné podmienky (zvýšený
predpoklad na zrušenie niektorých MFS) žiadame R a DZ aby si priebežne kontrolovali prostredníctvom ISSF
svoje naplánované MFS a tým zjednodušili prácu OÚ KR SsFZ.
Termín odohratia zrušených MFS je do 30.04.2022, doporučujeme využiť štátny sviatok 15.04.2022 (piatok).
1. Všeobecné informácie:
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. Oznamujeme FK Sučany a Važec, že v dohrávke jesennej časti (zrušená kontumácia) 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.
4. Nedostatky v MFS:
H. Nemce – video natáčané na mobil, Hrochoť – v ZoS neuvedený lekár, Belá – v ZoS neuvedený lekár, nesúlad
vo funkcii VD (v Zázname o porade uvedený Oto Pecko, v ZoS Ján Holúbek, T. Štiavnička – oneskorený začiatok
MFS (výpadok internetu), Trstená – znemožnenie vytvorenia ZoS.
5. Upozorňujeme FK Krásno nad Kysucou v prípade použitia HP s UT na dodržiavanie RS SsFZ kapitola XVII. bod 2
(vhodné miesto na natáčanie video záznamu).
6. 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
 03.04.2022 (nedeľa) o 14:30 15.kolo V. liga A Strečno – Belá
 03.04.2022 (nedeľa) o 15:00 15.kolo V. liga D Revúca – Čebovce
 03.04.2022 (nedeľa) o 15:30 15.kolo V. liga B Važec – Dlhá nad Oravou (ŠK Zemedar Poprad - UT
Poprad)
 03.04.2022 (nedeľa) o 16:00 17. Kolo III. liga O. Veselé – Martin (UT Ružomberok)
 03.04.2022 (nedeľa) o 16:30 IV. liga J Šalková – Č. Balog (UT Podbrezová Skalica)
 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
 09.04.2022 (sobota) o 16:00 16.kolo V. liga D Tisovec – Veľký Blh
 13.04.2022 (streda) o 16:30 15.kolo IV. liga S Tvrdošín - Rosina
 13.04.2022 (streda) o 16:30 14.kolo V. liga D Tomášovce – Radzovce
 15.04.2022 (piatok) o 10:30 12.kolo V. liga B Važec – Sučany
 15.04.2022 (piatok) o 14:30 17.kolo V. liga C Brezno - Bacúch
 15.04.2022 (piatok) o 15:30 14.kolo V. liga A Bitarová – Višňové (vo Višňovom)
 17.04.2022 (nedeľa) o 16:00 17.kolo V. liga D Tomášovce – Tisovec
 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
 27.04.2022 (streda) o 17:00 14.kolo IV. liga J Zvolen – Tornaľa
 28.04.2022 (štvrtok) o 16:00 18.kolo V. liga C Sásová – L. Vieska
 28.04.2022 (štvrtok) o 17:00 15.kolo V. liga D V. Krtíš – Tomášovce
 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

Komisia mládeže (predseda Jaroslav Dráb)
Kontakt: kmssfz@gmail.com
1. Súhlasíme so zmenou hracej plochy pre mládežnícke družstva FK Krásno n.K. – Umelá tráva K.n.K.
2. Akceptujeme požiadavku FK Brusno na zmenu hracieho dňa pre U 19 – V. liga sk. C – piatok 17:00. pre
jarnú časť. Zároveň sa ospravedlňujeme FK Badín za chybnú informáciu v minulom Spravodaji.
3. Upozorňujeme FK v súťažiach U 15, aby si prípadné dohrávky, resp. predohrávky neplánovali na 10. a 11.5.
z dôvodu organizácie výberov SsFZ hráčov narodených v roku 2008.
4. Pozývame FK pôsobiace v mládežníckych súťažiach SsFZ o ObFZ D. Kubín, Martin a L. Mikuláš ako aj
predsedov jednotlivých ObFZ a ich predsedov komisie mládeže na stretnutie s KM SsFZ, ktoré sa uskutoční
12.4. o 17:00 v priestoroch Press centra na štadióne MFK Ružomberok. Budeme sa baviť o súčasnej
situácii, ako aj o výhľadoch do budúcich sezón. Žiadame predstaviteľov jednotlivých ObFZ aby zabezpečili
účasť zainteresovaných FK.
5. Obdobné stretnutie bude 5.4. v Kulturnom dome v Gbeľanoch o 17:00 pre FK z ObFZ Čadca a Žilina.
6. Na základe dotazov ohľadom výskytu Covidu, vydávame nasledujúce usmernenie: Dôvodom na zrušenie
MFS bude predloženie relevantného dokladu o pozitivite hráča ( hráčov ) – potvrdenie o pozitivite
v papierovej forme od certifikovaného testovacieho strediska, oskenované a zaslane na mailovu adresu KM
doplnené o podnet na KM o zrušenie MFS, prípadne pri dohode o zmene termínu MFS cez detail MFS.
7. Z dôvodu nepriaznivého vývoja počasia vydávame nasledujúce usmernenie: Argumentom na zrušenie MFS
z dôvodu nespôsobilej HP bude zaslanie podnetu k MFS na KM s dohodou o zmene termínu MFS,
s priložením min. 3 ks foto z HP – brankovisko, stred HP ap. V prípade zrušenia MFS na základe
rozhodnutia KM je domáci FK povinný upovedomiť delegované osoby a súpera, aby na MFS necestovali.
8. Z dôvodu nepredloženia relevantného dôkazu o poruche autobusu a na základe vlastných zistení,
konštatujeme, že FK Predmier nevycestoval na MFS 18.kola III. ligy U19+17 – D. Kubín – Predmier, preto
dotyčné MFS kontumujeme v prospech FK D. Kubín v obidvoch kategóriach. FK Predmier za spôsobenie
kontumácie odstupujeme na DK.

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 477: Tomáš Mihálik 1243168 (FK Podkonice TIPOS III. Liga STRED), 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 27.03.2022
U 478: Samuel Ďurana 1333280 (ŠK Belá V. liga dorast U19 skupina A), vylúčený za telesné napadnutie na hracej
ploche, podľa čl. 49/1b DP. DS - 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 27.03.2022
U 479: Marek Pažický 1355310 (TJ Višňové V. liga dorast U19 skupina A), vylúčený za telesné napadnutie na
hracej ploche, podľa čl. 49/1b DP. DS - 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 27.03.2022
U 480: Šimon Lackovič 1355740 (ŠK Dynamo Diviaky V. liga dorast U19 skupina B), vylúčený za HNS voči členovi
realizačného tímu, podľa čl. 47/1b DP. DS - 2 týždne, podľa čl 47/2b DP, od 27.03.2022
U 481: Denis Patz 1381285 ( ŠK Prameň Kováčová II. liga MŽ U13 skupina JUH), vylúčený za narušenie riadneho
priebehu hry, podľa čl. 45/1a DP. DK od uloženia DS upúšťa, podľa čl. 38/1 DP.
U 482:Samuel Maslo 1330335 (TJ Družstevník Liptovská Štiavnica, TIPOS III. liga STRED), vylúčený za narušenie
riadneho priebehu hry, podľa čl.45 /1b DP. DS - 1. s.s., podľa čl.45/2 DP, od 28.03.2022
U 483: Michal Novotný 1164984 ( TJ Tatran Krásno nad Kysucou, TIPOS III. liga STRED), na základe Správy
delegáta zväzu zo stretnutia, písomného stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, konanie voči menovanému za
vylúčenie po ČK v stretnutí 16. kola TIPOS III. ligy STRED dňa 27.03.2022 TJ Tatran Krásno nad Kysucou - TJ
Baník Kalinovo zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.
U 484: Kamil Koleno 1239568 ( TJ Tatran Krásno nad Kysucou, TIPOS III. liga STRED), na základe Správy
delegáta zväzu zo stretnutia, podnetu delegáta zväzu prostredníctvom podania v ISSF, písomného stanoviska KR
SFZ a vlastných zistení ,vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry , podľa čl.45/1a DP. DS - 1. s.s., podľa čl.45/2
DP, od 28.03.2022
U 485: Peter Koleno 1155747 (ŠK Dynamo Diviaky, IV. liga SEVER), vylúčený za telesné napadnutie na hracej
ploche , podľa čl. 49/1a DP. DS - 2 s. s., podľa čl. 49/2a DP, od 28.03.2022
U 486 : Jozef Malatinec 1258700 (TJ Tatran VLM Pliešovce, IV. liga JUH), vylúčený za telesné napadnutie na
hracej ploche, podľa čl. 49/1a DP. DS - 2 s. s., podľa čl. 49/2a DP, od 28.03.2022
U 487: Michal Pleva 1305666 ( TJ Slovan Magura Vavrečka, V. liga skupina B), vylúčený za HNS voči delegovanej
osobe na hracej ploche, podľa čl. 48/1c DP. DS - 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 28.03.2022
Vylúčení po 2 ŽK. DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1
súťažné stretnutie:
U 488: Dávid Kalmár 1252119 ( MŠK Rimavská Sobota TIPOS III. Liga STRED), od 27.03.2022
U 489: Ľuboš Brzák 1219831 ( TJ Družstevník Belá – Dulice , IV. liga SEVER)

U 490: Jozef Mesík 1230027 (FK Šalková, IV. liga JUH)
U 491: Ján Malík 1261656 ( ŠK Čierne, V. liga skupina A)
U 492: Martin Hrudkay 1278849 ( FK Selce, V. liga skupina C), všetci od 28.03.2022
Uznesenia týkajúcich sa hrubého nešportového správania sa divákov a ostatných oznamov v zmysle DP:
U 493: FC 98 Hajnáčka (IV. liga JUH), na základe Správy delegáta zväzu zo stretnutia a podnetu delegáta zväzu
prostredníctvom podania v ISSF, za HNS diváka (urážlivé pokriky na adresu R) počas stretnutia 14. kola IV. ligy
JUH, FC 98 Hajnáčka - TJ Tatran VLM Pliešovce, podľa čl. 58/2a DP. DS - upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10
DP.
U 494: MŠK FOMAT Martin ( TIPOS III. liga STRED) , na základe Správy delegáta zväzu zo stretnutia a podnetu
delegáta zväzu prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutím 16. kola
FRTUNA III. liga STRED FK Rakytovce – MŠK FOMAT Martin dňa 27.03.2022 , podľa čl. 58/2b DP. DS upozornenie, podľa čl. 58/2b a čl. 10 DP.
U 495: FK Čadca ( TIPOS III. liga STRED) , na základe Správy delegáta zväzu zo stretnutia a podnetu delegáta
zväzu prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutím 16. kola FORTUNA III.
liga STRED FK Čadca – TJ Tatran Oravské Veselé dňa 26.03.2022, podľa čl. 58/2b DP. DS - upozornenie, podľa
čl. 58/2b a čl. 10 DP.
U 496: OFK Hliník nad Hronom ( V. liga skupina C), berie na vedomie vyjadrenia k U 466 - U469. Na základe
Správy delegáta zväzu a podnetu delegáta zväzu prostredníctvom podania v ISSF, a vlastných zistení za HNS
divákov od 90´ stretnutia a HNS domácich funkcionárov po stretnutí 11. kola V. ligy skupiny C dňa 19.03.2022 OFK
Hliník - FK 09 Bacúch podľa čl.36/1a, d, 58/2a DS - pokuta 100 €, podľa čl. 58/ 3 DP.
U 497: Tomáš Haring 1416263 ( Rozhodca) , na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa
rozhodcu z delegácie na MFS. DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 12.04.2022 (doklad o
úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP. Podľa čl. 64/1a, čl. 5 , čl. 11 DP.
U 498: Ján Gombala 1127621 ( Rozhodca) , na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa
rozhodcu z delegácie na MFS. DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 12.04.2022 (doklad o
úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP. Podľa čl. 64/1a, čl. 5 , čl. 11 DP.
U 499: Peter Palider 1208851 ( Rozhodca) , na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa
rozhodcu z delegácie na MFS. DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 12.04.2022 (doklad o
úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP. Podľa čl. 64/1a, čl. 5 , čl. 11 DP.
U 500: Ján Fehérpataky 1171141 (OFK Hliník nad Hronom V. liga skupina C), berie na vedomie žiadosť o
odpustenie zvyšku DS udelenej v U462 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SsFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8
DP) sa podáva disciplinárnej komisii SsFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
disciplinárnej komisie SsFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. KR povoľuje R používanie zariadenia na komunikáciu s ostatnými rozhodcami, napr. elektronické beep
zástavky a elektronický komunikačný systém v stretnutiach riadených SsFZ. Zakazuje sa používanie
akýchkoľvek iných elektronických zariadení, vrátane kamery.
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. Ospravedlnenia R:
Gombala – pracovne dni a soboty, 2.4. (oneskorene), Ježík – sobota po 15:00, Krajči – 10.4. Belán I. – 9.4.,
Kaštan – 12.4., Valíček – 16.4., 23.4. – 24.4., 30.4., Medveď – 15.4., Verdžák – 14.4. – 19.4., Bednárik – 6.5.
– 8.5., Pataki – 1.5:, Schober – soboty, Vrchovský – 18.4. – 19.4., 24.4. – 30.4., Gregorec Ma. – piatky a
soboty do 12:00, Považan Ma. – PN do 5.4., 15.4. – 18.4., Považan Mi. – do prihlásenia, Majerčík – 16.4.,
Dobrík – 23.4. – 24.4., Hanes – 14.4. – 17.4., Uhorskai – 23.4., 30.4., Foltán – 22.4. – 24.4., Holas – PN do
4.4., Herdel – 16. – 18.4., Haring – 26.3. (oneskorene), Bryndziar – 8.10. – 10.4. (oneskorene), Palider – 3.4.
(oneskorene), Čutka - 1.4. (oneskorene).
5. Ospravedlnenia DZ:
Dobos – 10.4., Čunderlík – 9.4., Piaček – 16.4., Kmoško – 15.4. – 8.5.

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Nominácia výberu SsFZ WU14, ročník narodenia 2008, na kontrolný zraz dňa 13.4.2022 (streda) od 8:30 v
Ružomberku (štadión MFK): Kristína Ďuriančíková, Vaneska Barteková, Nina Nigriniová, Sofia Ondíková,
Vanesa Voskárová (všetky Jupie FŠ M. Hamšíka Banská Bystrica), Sára Kerešová, Karolína Ďatková, Vanesa
Várošová (všetky MŠK Žilina), Ema Ďanovská, Martina Faziková, Zuzana Martiníková (všetky MŠK Fomat

Martin), Victoria Havalec, Lenka Plchová (obidve MFK Tatran Liptovský Mikuláš), Miriam Pečarková, Lenka
Tarčáková (obidve MŠK Námestovo), Klaudia Šinalová (FK Slovan Trstená), Nela Pačanová (ŠKM Liptovský
Hrádok), Klaudia Krúpová (MFK Ružomberok), Sára Hybská (FC Tatran Kláštor pod Znievom), Lenka Štefanatná
(FA United Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany), Viktória Forgáčová (MFK Nová Baňa), Adriana Strapeková (OŠK
Sása), Simona Dobrocká (MFK Dukla Banská Bystrica), Sarah Mesiarová (OTJ Hontianske Nemce), Vanesa
Gašková ( ŠK Lúčky - kúpele), Natália Veisová (FK Pohronie).
Náhradníčky: Nikola Stahoňová (TJ Tatran Klin), Klaudia Mliečková (OŠK Liptovská Sielnica), Vanessa Kullová
(ŠK Čierne), Kristína Šurinčíková (ŠK Olympia Bobrov), Anabela Huciková (FK Slovan Trstená), Lenka Švecová
(ŠKM Liptovský Hrádok), Vanessa Sámeľová (TJ Družstevník Očová), Timea Miklušková (TJ Sokol Liesek), Jana
Jendrišaková (TJ Slovan Skalité), Katarína Dormanová (TJ Spartak Vysoká nad Kysucou), Rút Brhelová (TJ
Tatran Krásno nad Kysucou), Michaela Kojsová (TJ Sokol Zubrohlava), Ela Brozová (MŠK Žilina).
Hlavný tréner: Mgr. Julián Krull, PhD., asistenti trénera: Mgr. Lukáš Karabin, Juraj Remiš, PaedDr. Roland
Kánik, vedúci družstva: Tomáš Gemza
Program kontrolného zrazu: 8:30 zraz, 9:30 I. tréning, 11:30 obed, 13:00 II. tréning, 14:30 ukončenie
Dievčatá si na zraz prinesú kartičku poistenca a základnú výstroj potrebnú na trénovanie (kopačky, chrániče,
náhradné oblečenie v prípade nepriaznivého počasia, bundy). Prípadnú neúčasť oznámiť na t. č. Julián Krull 0905
468 389 alebo Mirka Migaľová 0905 762 494.

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. Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz – to
znamená, že už nie je potrebné podávať žiadosť o vystavenie registračného preukazu.
2. 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.

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.
Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 7.4.2022 (štvrtok)

