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Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 
1. ŠTK SsFZ bude po vzájomnej dohode FK akceptovať ţiadosti o zmenu termínu MFS /predohrávanie stretnutí/ 

z posledných dvoch kôl súťaţného ročníka 2017/2018, pokiaľ nebudú v rozpore s RS SsFZ 2017/2018 kap. VI 

čl.6/c.  

Koniec súťaţí je stanovený na 17.6.2018.  

2. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS: 

 Kysucké Nové Mesto – UT – jarná časť 2018 /rekonštrukcia hlavnej trávnatej plochy/ 

 Lieskovec – jarná časť 2018 – NE/10,00 

 Liptovský Hrádok – NE/UHČ do odvolania 

 18.03.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 29.kolo III. liga Krásno n. K. – Námestovo /UT KNM/ 

 18.03.2018 /nedeľa/ o 10,30 hod. 29.kolo III. liga Dukla BB – Kalinovo /UT Štiavničky/ 

 18.03.2018 /nedeľa/ o 12,00 hod. 29.kolo IV. liga S Bánová – Stráňavy /UT Ţilina-Stráţov/ 

 18.03.2018 /nedeľa/ o 14,15 hod. 29.kolo IV. liga S Rosina – Tvrdošín /UT Ţilina-Stráţov/ 

 18.03.2018 /nedeľa/ o 14,30 hod. 29.kolo IV. liga S Trstená – D. Kubín /UT Námestovo/ 

 24.03.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 16.kolo III. liga Martin – R. Sobota 

 24.03.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 14.kolo IV. liga J Č. Balog – Pliešovce /UT Podbr.-Skalica/ 

 25.03.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 16.kolo III. liga Krásno n. K. – Teplička n. V. /Krásno/ 

 25.03.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 14.kolo V. liga C Bacúch – Sásová /UT Podbr.-Skalica/ 

 31.03.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 15.kolo IV. liga J Šalková – Č. Balog  

 14.04.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 17.kolo IV. liga J Šalková – Veľký Krtíš 

 28.04.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo IV. liga J Šalková – Hriňová 

 28.04.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo V. liga B Martin B – Palúdzka 

 01.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 29.kolo III. liga L. Hrádok – Teplička n.V. 

 01.05.2018 /utorok/  o 16,00 hod. 29.kolo III. liga Lučenec – L. Štiavnica 

 01.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 29.kolo III. liga Fiľakovo – Detva  

 01.05.2018 /utorok/  o 17,00 hod. 14.kolo V. liga C Selce – Priechod  

 05.05.2018 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo IV. liga J Tornaľa – Tisovec 

 08.05.2018 /utorok/  o 15,30 hod. 17.kolo IV. liga J Medzibrod – Poltár  

 08.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 14.kolo V. liga D Jesenské – Radzovce  

 09.05.2018 /streda/  o 17,30 hod. 29.kolo III. liga O. Veselé – R. Sobota 

 19.05.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Štiavnik  

 06.06.2018 /streda/  o 17,30 hod. 25.kolo V. liga C Selce – Lovča   

3. ŠTK neschvaľuje zmeny hracích dní v MFS: 

 18.03.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 29.kolo IV. liga S Staškov – Ruţom. jun. /chýba súhlas Staškov/ 

 25.05.2018 /piatok/ o 17,00 hod. 23.kolo V. liga C D. Niva – Š. Bane /chýba súhlas Š.Bane/ 

4. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP v prvých kolách jarnej 

časti 2017/2018, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2018 odohratie MFS dospelých a mládeţe aj na 

schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2017/2018. 

Pri neodohratí MFZ ţiadame FK vyuţiť náhradné termíny v dňoch 1.5. resp. 8.5.2018 /utorok/. 

5. Priebeţný stav súťaţí SFZ - SsFZ je zverejnený na stránke SsFZ v sekcii – Priebeţný stav súťaţí. 

6. Informácia pre FK ohľadne kontroly OT: ISSF v časti Reporty – Zoznam hráčov, karty – označiť Amnestia - 

nepočítať karty... vyhľadať. 

7. Začiatky súťaţí v jarnej časti súťaţného ročníka 2017/2018: 

 III. liga, IV. liga S – 18. marca 2018 

 IV. liga J, V. liga A,B,C,D – 25. marca 2018 

8. Z dôvodu opätovných problémov s vyhotovením mnoţstva nových registračných preukaz pre hráčov od SFZ, 
môţe na MFS vzniknúť situácia ţe hráč nebude mať ešte RP. Rozhodcovia musia postupovať v zmysle RS 
SsFZ 201/2018 kap. XI/2a – Hráč predloţí osobný doklad totoţnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná 
v ISSF  a jeho ţiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou a RP mu ešte do termínu MFS nebol 
dodaný. R hráča pripustí do hry. 
Preukázanie ţiadosti o vystavenie RP zabezpečí FK. 

9.  Jaroslav Jekkel – 0902229333 
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Komisia mládeţe(predseda Ján Majsniar) 
(mladezssfz@gmail.com)  
1. KM oznamuje: 

a) Jarná časť súťaţného ročníka 2017/2018 začína 24.3.2018, resp. 25.3.2018. 
b) V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamţitú kontrolu ich platnosti 

a následné urýchlené poţiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.  
c) Všetky prekladané stretnutia je nevyhnutné odohrať do 14 dní ( aj pri poţadovaných zmenách termínov), 

odporúčame stretnutia predohrávať. 
d) V týţdni keď zasadá KM a v má sa v ňom odohrať aj stretnutie, uţ KM na toto stretnutie zmenu neschváli 

(ochranné opatrenie pri delegovaní rozhodcov ),  
e) V rámci dodrţiavania zdravotného zabezpečenia stretnutí zo strany usporiadajúceho FK, ktoré bude KM 

naďalej kontrolovať, majú FK moţnosť si dať na náklady SsFZ (bezplatne pre FK) vyškoliť 
odborníka na poskytovanie prvej pomoci. Podľa počtu a príslušnosti záujemcov budú po dohode so 
SČK zvolené školiace miesta, kde pracovníci SČK vyškolia prihlásených zdravotníkov klubov. 
Prihlasovanie vykonať na tomto linku kliknutím a vyplnením formuláru najneskôr do 3.4.2018. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeklHgj0DSxVoT7OTTAjR8wNlUAYdGZ0T8-
oUuLL1Li9ZOGYA/viewform, 

f) Neschvaľujeme výnimku FK Višňové pre jarnú časť na NE predz.dosp. Termín podania ţiadostí o výnimky 
bol od 26.1.2018 do 7.3.2018. 

g) Rušíme striedavý štart hráča Peter Lakomčík (1281111) – S. Ľupča -> Brusno Ondrej, FK Slovenská 
Ľupča nemá druţstvo dorastu. 
 

2. KM schvaľuje striedavé štarty: 

 Roman Kotrč (1314074) – Juventus ZA -> Višňové 

 Michal Paţický (1307632) – Juventus ZA -> Višňové 

 Šimon Káčer (1327407) – Juventus ZA -> Višňové 

 Ján Kvaššay (1275853) – P. Bystrica -> Štiavnik 

 Alex Oláh (1335165) – Senohrad -> Krupina 

 Matúš Valach (1281335) – Senohrad -> Krupina 

 Ondrej Šulek (1357102) – Prenčov -> Dudince 

 Michal Jozek (1365215) – Klokočov -> Podvysoká 

 Richard Koncz (1266824) – Čebovce -> Rakytovce 

 Patrik Cabánik (1325390) – Hliník nad Hronom -> Pohronie ZH 

 Richard Beliančin (1274040) – Rudina -> Radoľa 

 Dominik Berky (1371918) – Divín -> Lučenec 

 Dominik Šuška (1343306) – Hodruša Hámre -> Ţarnovica 

 Filip Brezina (1294227) – Korňa -> Podvysoká 

 Martin CIglan (1343302) – Hodruša Hámre -> Ţarnovica 

 Adam Mesiarik (1319660) – Hodruša Hámre -> Ţarnovica 

 Ernest Goral (1320599) – Hodruša Hámre -> Nová Baňa 

 Maroš Mikulec (1334690) – Ludrová -> Ľubochňa 

 Jakub Kubolek (1397443) – Senohrad -> Krupina 

 Mialn Šmahajčík (1276885) – Čadca -> Turzovka 

 Marek Miškovský (1304822) – Zbyňov -> Rajec 

 Patrik Putera (1372152) – Zbyňov -> Rajec 

 Mário Oláh (1371474) – Biskupice -> Radzovce 

 Nikolas Mušuka (1358646) – Biskupice -> Radzovce 

 Benjamín Galamb (1362949) – Biskupice -> Radzovce 

 Sebastian Danyi (1358539) – Biskupice -> Radzovce 

 Milan Uhliar (1323230) – Valča -> Vrútky 

 Szilárd Čavnicky (1345818) – Jesenské ->R. Sobota 

 Samuel Arvay (1343309) – Hodruša Hámre -> Nová Baňa 

 Filip Boháčik (1296204) – Jupie -> Tisovec 

 Matej Bálint (1296214) – Jupie -> Tisovec 

 Marek Bytčánek (1292789) – Staškov -> Podvysoká 

 Šimon  Barutík (1342820) – Or. Polhora -> Rabča 

 Ján Fidrik (1343480) – O. Polhora - > Rabča 

 Jozef Cubinek (1307401) – Or. Polhora -> Rabča 

 Peter Oláh (1366969) – Čebovce - > Rakytovce 

 Jozef Šarlay (1341096) – Juventus -> Višňové 

 Matúš Lupták (1296226) – Likavka -> Ludrová 

 Matúš Vojtko (1335275) – Kremnica -> Pohronie ZH 

 Marek Straka (1302811) – Or. Podzámok -> Istebné 

 Patrik Jančula (1296630) – Stráţa -> Kamenná Poruba 
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 Tomáš Chylák (1314072) – Juventus -> Višňové 

 Marek Brňák (1346635) – Krásno n. Kys. -> Zborov n. Bys. 

 Kristián Jánošík (1351097) - Krásno n. Kys. -> Zborov n. Bys. 

 Adrián Matejčík (1265799) – D. Strehová -> Lučenec 

 Miroslav Kocifaj (1292918) – Zborov n. Bys. -> Krásno n. Kys. 

 Adam Jakubec (1330512) - Zborov n. Bys. -> Krásno n. Kys. 

 TimonRýs (1385743) – Ţelovce ->V. Krtíš 

 Peter Cabánik (1325388) – Hliník n. Hr. -> Pohronie ZH 

 Christopher Ďorď (1348386) – Čebovce ->V. Krtíš 

 Mário Ďorď (1371883) – Čebovce -> V. Krtíš 

 Patrik Cabánik (1325390) – Hliník n. Hr. -> Pohronie ZH 

 Richard Beliačin (1274040) – Rudina -> Radoľa 

 Dominik Berky (1371918) – Divín -> Lučenec 

 Jakub Vyskočáni (1339834) – L. Mikuláš -> Z. Poruba 

 Timotej Szucs (1299162) – L. Mikuláš -> Z. Poruba 

 Samuel Miroslav Kuchárik (1293286) – L. Mikuláš ->Z. Poruba 

 Milan Kováčik (1286652) – Beňadiková -> Z. Poruba 

 Sebastián Matejka (1339828) – Rudina -> Radoľa 
 

 
3. KM schvaľuje zmenu termínu, miesta a ÚHČ: 
Dorast 

a) II. liga U19, U17 – 17.kolo (Lučenec – Staškov) 31.3.2018 o 11,00 a 13,30 – RS kap.VI. bod 5a. 
b) III. liga dor.sk.Juh – 14.kolo (Fiľakovo – Tornaľa) 24.3.2018 o 14,00 – pomocná HP Fiľakovo. 
c) IV. liga dor.sk.A – 24.kolo (Strečno – S.Bystrica) z 2.6. na 3.6.2018 o 14,30 (predz.dosp.). 
d) IV. liga dor.sk.D – 20.kolo (Tisovec – Jesenské) 5.5.2018 o 10,00 – zmena ÚHČ. 
e) III. liga dor.sk.Juh – 15.kolo (V. Krtíš – Braväcovo) z 31.3. na 29.3.2018 (štvrtok) o 14,00. 

Ţiaci 
f) II. liga U15, U13 sk.Juh – 14.kolo (Fiľakovo – Detva) 24.3.2018 o 10,00 a 12,00, pomocná HP Fiľakovo. 
g) III. liga U15, U13 sk.C – 15.kolo (Kováčová – Sliač) z 31.3. na 4.4.2018 (streda) o 14,30 a 16,30. 

 
4. KM neschvaľuje zmenu termínu, miesta a ÚHČ: 
Dorast 

a) III. liga dor.sk.Juh – 14.kolo (Detva – Poltár) z 24.3. na 25.3.2018 o 14,00 – začiatok MFS mládeţe v 
nedeľu najneskôr o 11,00, hrá sa v pôvodnom termíne, 

b) III. liga dor.sk.Juh – 16.kolo (Detva – T.Č.Balog) zo 7.4. na 8.4.2018 o 14,00 – RS kap.VI bod 5d, 
začiatok MFS mládeţe v nedeľu najneskôr o 11,00, 

 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider) 
( dk.ssfz@gmail.com, kontakt na predsedu DK – 0905 344 444) 
VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 04.12.2017 rozhodol na návrh predsedu SsFZ a predsedu DK SsFZ o zastavení 
účinnosti rozhodnutí Disciplinárnej komisie SsFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2017/2018  v rozsahu: 
1) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uloţených na počet 

súťaţných stretnutí podľa čl. 17 ods. 4 DP SFZ, 
2) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uloţených na počet 

majstrovských stretnutí podľa čl. 37 ods. 5 DP SFZ (disciplinárne sankcie za ŢK hráčov), 
3) zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uloţených na počet súťaţných 

stretnutí podľa čl. 40 DP SFZ, 
4) zastavuje účinnosť  zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov, ktoré boli zmenené   na 

základe ţiadostí jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 41 DP SFZ, 
5) zahladzuje doteraz udelené a evidované ŢK, ktorými boli hráči v súťaţiach dospelých  a dorastu napomenutí v 

jesennej časti ročníka 2017/2018, 
6) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uloţených na počet 

súťaţných stretnutí podľa čl. 16 ods. 1 DP SFZ. 
D – 621 DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, ţe  v zmysle čl. 34/7 DP  sa prerušujú DS udelené v 

jesennej časti súťaţného ročníka 2017/18 a prenášajú sa do jarnej časti súťaţného ročníka 2017/18 (tresty na 
ktoré sa nevzťahuje vyššie uvedená amnestia) a ich zostatky sú nasledovné: 

- Stanislav Kováč 1303918 Očová DS je účinná do 16.5.2018 
- Jozef Šaranko bezpečnostný manaţér Slovenské Ďarmoty DS je účinná do 28.5.2018 
- Vojtech Horváth tréner Kokava nad Rimavicou DS je účinná do 6.6.2018 
- Marek Horváth 1300802 Hnúšťa DS je účinná do 27.9.2018 
- Kamil Náleţinský 1339461 Rajec DS je účinná do 23.10.2018 
- Pavel Horváth priaznivec druţstva Kokava nad Rimavicou DS je účinná do 27.9.2020 
- FK Hriňová dospelí zákaz uskutočnenia stretnutia na vlastnom štadióne na 1 stretnutie podmienečne  
      do 30.6.2018 
- FK Klin SŢ zákaz uskutočnenia stretnutia na vlastnom štadióne na 1 stretnutie podmienečne  
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do 30.6.2018 
- FK Zubrohlava dospelí zákaz uskutočnenia stretnutia na vlastnom štadióne na 1 stretnutie podmienečne  
      do 30.6.2018 

Zasadnutie DK SsFZ sa uskutoční 22.marca 2018 o 16.00 hod. v Banskej Bystrici. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík) 
1. Upozorňujeme R a DZ aby pri posudzovaní spôsobilosti HP dodrţiavali znenie VIII. Kapitoly, bod 4, 

písm. b) RS vo futbale 2017/2018: 

„S konečnou platnosťou o odohraní, resp. neodohraní MFS rozhodne R, pričom pri svojom konečnom 

rozhodnutí o spôsobilosti, resp. nespôsobilosti HP musí prihliadať na to, aby nepoškodil šport, zdravie hráčov 

a hodnoty, ktoré by mohli byť zničené odohratím MFS.“ 

Zároveň sú DZ povinní v úvodných troch jarných kolách v tlačive „Záznam z porady“ zaznamenať 

a dať podpísať zástupcovi usporiadajúceho klubu jeho súhlas s rozhodnutím rozhodcu o spôsobilosti 

HP. 

2. KR SsFZ v zmysle rozhodnutia VV SsFZ zo dňa 8.3.2018 upozorňuje všetky druţstvá dospelých na 

povinnosti ohľadom zverejňovania videozáznamov z MFS platné od jarnej časti súťaţného ročníka 

2017/2018: 
- všetky druţstvá dospelých 3.L majú povinnosť zverejniť videozáznam zo svojich domácich MFS do 48 

hodín na my.sportnet.online (pokyny v RS vo futbale 2017/2018 kapitola XVII bod 12), 

- všetky druţstvá dospelých 4.-5.L majú moţnosť zverejniť videozáznam zo svojich domácich MFS do 48 

hodín na my.sportnet.online (pokyny v RS vo futbale 2017/2018 kapitola XVII bod 12). Pokiaľ tak nespravia, 

postupujú v prípade podania námietky, resp. sťaţnosti v zmysle RS vo futbale 2017/2018 kapitola XVIII bod 3 

alebo kapitola XIX bod 2.  

KR bude plnenie uvedených povinností sledovať a v prípade ich nesplnenia navrhne DK SsFZ disciplinárne 

riešenie druţstva dospelých FK postihom v zmysle RS vo futbale 2017/2018. 

3. Termíny najbliţších akcií organizovaných KR SsFZ v roku 2018: 

1. Jarné fyzické previerky rozhodcov 3. ligy a programu TALENT sa uskutočnia 6. apríla 2018 v B. Bystrici. 

KR ţiada R 3.ligy a PT (povinne), ako aj R, ktorí chcú dobrovoľne absolvovať limit programu TALENT 

(jedna z podmienok k postupu do vyššej súťaţe), aby sa na FP prihlásili najneskôr do 31.3.2018 a to 

výlučne prostredníctvom linku, ktorý bol vytvorený pre tento účel:  

https://goo.gl/forms/XwrWKKlNp81fzoAc2 
2. Celoslovenský seminár rozhodcov program Talent  sa uskutoční v termíne  27.-28.-29. apríl 2018 v 

Lipt. Jáne Hotel AVENA.  Ţiadame všetkých rozhodcov zaradených do Programu Talent, aby si svoje 
pracovné a osobné povinnosti  zariadili tak, aby sa seminára bezpodmienečne zúčastnili. Predpokladaný 
začiatok/ prezentácia/ seminára je dňa 27.apríla 2018 / piatok / o 10,00 hod. Pozvánka a Program 
seminára bude zaslaný e - mailom kaţdému rozhodcovi programu Talent koordinátorom programu  p. 
Roštárom. 

3. Seminár licencie A pre rozhodcov a delegátov zväzu nahlásených z ObFZ a náhradné FP R 3.L a PT sa 

uskutočnia 8. mája 2018 v B. Bystrici 

4. Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkami všetkých R sa uskutoční 7. júla 2018 v B. 

Bystrici. Podmienkou účasti R na FP je potvrdenie o lekárskej prehliadke. 

Ţiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záleţitostí tak, aby ste sa mohli uvedených 

akcií zúčastniť.  
4. Ţiadame KR ObFZ o:  

a)  nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťaţiach SsFZ k 31.3.2018 najneskôr do 
 1.4.2018, 

b)  nahlásenie R a DZ, ktorí sa zúčastnia semináru licencie “A“ najneskôr do 8.4.2018 spolu s ich 
 kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefonický a mailový kontakt).                   

Počet je neobmedzený! Uvedené zasielajte na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com 
5. KR SsFZ zakazuje R pouţívať elektronické komunikačné systémy v súťaţiach riadených SsFZ 

(elektronické beep zástavky sú povolené)! 
 

Komisia ţenského futbalu (predseda Ladislav Németh) 
1/   Po víkende obdrţia účastníci súťaţí junioriek a ţiačok vyţrebovanie jarnej časti súťaţí, bude treba  obratom 
potvrdiť termín a miesto konanie zo strany domácich klubov.  
 2/  Schvaľujeme výsledok predohrávaného  zápasu v súťaţi junioriek Topoľčany – Nové Zámky  0:16.        
3/ Ţiadame kluby ţiackych druţstiev dievčat v regióne, aby priebeţne posielali doporučenia hráčok ročníkov 2004 – 
2005 pre účely prípravy regionálnych  zrazov počas jarnej časti.   
Prvý zraz  sa bude konať 6. 4. 2018 v Martine. 
Všetky poţadované informácie posielajte na email nemethlaco55@gmail.com.  
 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila) 
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mailto:nemethlaco55@gmail.com


1.V zmysle RaPP  čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa ţiadosť o prestup amatéra podáva : 
- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tieţ termín na 

podávanie ţiadostí o transfer z a do zahraničia, 
- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). 

V prípade, ţe má nový klub záujem o hrča podľa čl. 15/5, zadá ţiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický),  
odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,00€ - registrácia v novom klube). Takto 
môţe postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia 01.04. do 30.06. príslušného roku. 

2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2018) je moţné, 
v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto 
predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepokladá za transfer v zmysle čl. 19/7 a môţe na neho nadväzovať 
v tom istom (zimnom) registračnom období prestup bez obmedzenia (do 31.1.2018), resp. prestup s obmedzením (do 
31.3.208). Zároveň je však potrebné pri uplatnení takéhoto postupu dodrţať ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 
kluby). 
3. Vzhľadom na mnoţiace sa dotazy ohľadom odstupného za hráča podľa čl. 37 a DPH, platí ţe pri transfere hráča, 
pokiaľ je zadaná suma odstupného iná ako nula, ISSF automaticky pripočíta k danej sume aj DPH v prípade, ţe 
materský klub hráča je platcom DPH a má správne vyplnené IČ DPH v detaile klubu v ISSF. 
4.Termín pre transfer  zo zahraničia sa zhoduje s termínom registračného obdobia bez obmedzenia (1.1. do 31.1.). 
5. Na základe podania TJ Tatran Or. Veselé vo veci neuhradenia odstupného za amatéra v zmysle čl. 37 RaPP 
u hráčov Štefan Válek (1292287) a Jozef Válek (1292283) – transfer (prestup bez obmedzenia) z 31.1.2018 
nariaďujeme MFK D. Kubín predloţiť doklad o úhrade výchovného v zmysle RaPP vo výške 1.000 € za kaţdého 
hráča. V prípade, ţe FK uhradil uţ v MZF sumu uvedenú v návrhu transferu ( vo výške 200 € za hráča) predloţí MFK 
D. Kubín doklad o úhrade tejto MZF a  doplatku po 800 € za kaţdého hráča v prospech  TJ Tatran Or. Veselé, 
najneskôr do 8.3.2018. V prípade, ţe nebude mať MaK k dispozícii uvedené doklady do stanoveného termínu 
k dispozícii odstúpi vec DK. 

6.Striedavý štart hráča v kategóriách mládeţe.   

Na základe dotazov z aktívov klubov Vás prosíme o upriamenie pozornosti k informácii o striedavom štarte hráča 
vekových kategórií mládeţe a schvaľovaní týchto striedavých štartov, ktoré uvedieme napriek tomu, ţe ho upravuje 
Súťaţný poriadok futbalu.  
 Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne: 
(8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča 
vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii. 
- dohoda dvoch klubov znamená, ţe aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, 
aby mohla byť táto ţiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. ţiadosť so 
zamietavým stanoviskom, nemôţe byť schválená.  
 Princípmi sú tie, aby išlo o súťaţe rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo 
jarnej časti súťaţe, a to tej, ktorá začína skôr.  
Taktieţ je dôleţitá informácia, ţe „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takţe v prípade 
ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôţe zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer.  
Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôţe ísť v tom istom ročníku na striedavý štart 
v zmysle platných noriem SFZ.  
Vo všetkých prípadoch takýchto ţiadostí je stanovený poplatok vo výške 5 €. 
 Ako vyţiadať hráča na striedavý : 
Funkcionalita: KM v ISSF  
/ elektronická podateľňa / ţiadosť o transfer hráča / typ ţiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum 
začiatku, dátum ukončenia je vţdy posledný deň súťaţného ročníka, výber druţstva a výber súťaţe v ktorej by mal/a 
hráč/ka štartovať a zaslať ţiadosť. 
Pri úvahách o striedavom štarte hráča/čky však treba brať na zreteľ ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby 
v jednom súťaţnom ročníku). 
7.Ţiadame ISSF manaţérov FK, aby pri ţiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov 
druţstiev mládeţe aktualizovali fotografie hráčov. 
 

 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 ţiadosť (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 z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manaţéra je 
potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK 
odoslať na Matriku SFZ. 

2. Najbliţšie zasadnutia VV SsFZ sa uskutoční vo štvrtok 5.4.2018 o 12,00 v B. Bystrici. 
3. VV SFZ, na svojom zasadnutí 12.3.2018, schválil , okrem iných, zoznam úspešných ţiadateľov v II. etape Projektu 

podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Schválený dokument nájdete na stránke SFZ v časti 
PROJEKTY – Futbalová infraštruktúra – 2. etapa. 

4. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, 
Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499. 

http://csm.sportnet.online/userdata/v/s/f/VsFZ/50/1a/501ac30f-5fa1-4120-9756-ba1fa942ccd2.pdf
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Naliehavo ţiadame Všetkých športových odborníkov (tréneri, rozhodcovia, delegáti a podobne) aby v ţiadnom 
prípade neposielali opätovne ţiadosti o zápis podnikania športového odborníka  na Sekciu športu - Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu pokiaľ sa jedná o nasledovné prípady: 
a) ak sa nachádzajú vo zverejnenom zozname športových odborníkov na webovom sídle ministerstva ( 
http://www.minedu.sk/data/files/7846_zoznampodnikatelov.xls ), nakoľko ide o duplicitnú (a teda bezpredmetnú) 
ţiadosť, 
b) ak majú platnú ţivnosť v oblasti činnosti športových odborníkov (trénerov, rozhodcov, masérov a pod.) s jej 
začiatkom pred 01.01.2016, nakoľko podnikajú ďalej podľa ţivnostenského zákona aţ do uplynutia platnosti ţivnosti (a 
nepotrebujú podnikať podľa zákona o športe), 
c) ak podnikajú v činnosti športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby (s.r.o. a pod.), nakoľko toto nie je 
podnikanie športového odborníka podľa zákona o športe (toto je potrebné riešiť cez obchodný register). 
Vo všetkých troch uvedených prípadoch budú prijaté ţiadosti zaloţené do spisu bez odpovede, nakoľko duplicitné 
podávanie ţiadostí spôsobuje kapacitný a informačný kolaps procesov. Aj bez tohto problému je vybavovacia doba 
novej ţiadosti (nie duplicitnej) o zápis podnikania športového odborníka viac ako dva mesiace. 

 

 

http://www.minedu.sk/data/files/7846_zoznampodnikatelov.xls

