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Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)  
Dňa 8.3.2018 zasadal v B. Bystrici VV SsFZ, ktorý okrem iných : 
Zobral na vedomie: 

- informácie prednesené predsedom SsFZ o činnosti a rozhodnutiach vyšších futbalových orgánov, 
- informáciu predsedu ŠTK o pripravenosti jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018, 
- informácie predsedu KR  J. Tomčíka o priebehu zimných seminárov R a DZ SsFZ, 
- informácie predsedu HK a vedúceho sekretára o platobnej disciplíne FK, 
- informáciu podpredsedu SsFZ Igora Krška o priebehu rokovaní s predsedami ObFZ v jeho pôsobnosti 

k návrhu zmien Stanov SsFZ, 
- informáciu sekretariátu a KR  o skúsenostiach s využitím videoarchívu v systéme futbalnet  klubmi III. ligy 

a o kapacitných možnostiach s jeho využitím aj pre FK IV. a V. líg. Podrobnejšie informácie budú zverejnené 
v Spravodajcovi  16.3.2018. 

Prerokoval: 
- vyhodnotenie podaných žiadostí o zaradenie do systému podpory mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ 

– vybrané FK, predloženého TMK a sekretariátom SsFZ, 
- návrh predložený TMK a KM SsFZ na schválenie príspevkov na vybrané turnaje mládeže pre rok 2018, po 

zapracovaní doplnených kritérií, 
- návrh na doplnenie návrhu na zmenu Stanov SsFZ, predložený predsedom SsFZ, 
-  

Schválil: 
- na základe predloženého vyhodnotenia žiadostí schválil zoznam vybraných FK, ktoré budú v roku 2018 

prijímateľom podpory na činnosť družstiev mládeže vo výške 2.000 € : ŠK Javorník Makov, FK Tatran Krásno 
nad Kysucou, FK Polom Raková, OŠK Istebné, TJ Družstevník Dlhá nad Oravou, ŠK Olympia Bobrov, TJ 
Jednota Málinec, ATTACK Vrútky, FK Jesenské, FC Baník V. Krtíš, ŠK Prameň Kováčová.  Vybrané FK 
obdržia finančnú podporu na účty uvedené v ISSF do konca marca 2018, ako aj informáciu o spôsobe požitia 
a podmienkach vyúčtovania uvedeného príspevku, 

- zoznam vybraných turnajov mládeže pre rok 2018 a výšku príspevku na jednotlivé turnaje v celkovej výške 
7.500 €, 

- doplnenie návrhu na zmenu Stanov SsFZ v čl. 23, 
- vyhodnotenie vyhlásenia XXIII. ročníka ankety 11-tka SsFZ za rok 2017 a XIV. Plesu SsFZ, 
- na návrh predsedu MaK SsFZ za člena MaK SsFZ Jozefa Hreusa. 

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

z posledných dvoch kôl súťažného ročníka 2017/2018, pokiaľ nebudú v rozpore s RS SsFZ 2017/2018 kap. VI 
čl.6/c.  
Koniec súťaží 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 12,00 hod. 29.kolo IV. liga S Bánová – Strá ňavy  /UT Žilina-Strážov/ 
• 18.03.2018 /nedeľa/ o 14,15 hod. 29.kolo IV. liga S Rosina – Tvrdošín  /UT Žilina-Strážov/ 
• 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. – Tepli čka n. V.  /UT KNM/ 
• 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 – Ve ľký Krtíš  
• 28.04.2018 /sobota/ o 16,00 hod.  19.kolo IV. liga J Šalková – Hri ňová  
• 28.04.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo V. liga B Martin B – Palúdzka  
• 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 Torna ľa – Tisovec  
• 08.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 14.kolo V. liga D Jesenské – Radzovce  
• 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 – Lov ča   

3. ŠTK neschvaľuje zmeny hracích dní v MFS: 
• 18.03.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 29.kolo IV. liga S Staškov – Ružom. 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 mládeže aj na 
schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2017/2018. 
Pri neodohratí MFZ žiadame FK využiť náhradné termíny v dňoch 1.5. resp. 8.5.2018 /utorok/. 

5. Priebežný stav súťaží SFZ - SsFZ je zverejnený na stránke SsFZ v sekcii – Priebežný stav súťaží. 
6. Informácia pre FK ohľadne kontroly OT: ISSF v časti Reporty – Zoznam hráčov, karty – označiť Amnestia - 

nepo čítať karty...  vyhľadať. 
7. Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018: 

• III. liga, IV. liga S – 18. marca 2018 
• IV. liga J, V. liga A,B,C,D – 25. marca 2018 

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

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

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.  
c) Termín predkladania žiadostí o striedavý štart hrá čov je do 14.3.2018,  schválené SŠ budú zverejnené 

v US 9.3.2018 a 16.3.2018. 
d) Požiadavky na výnimky z hracích dní, ÚHČ a ihrísk  na celú jarnú časť prebiehajúceho ročníka KM už 

neprijíma , je potrebné podávať už len jednotlivé podania na konkrétne stretnutia. 
e) V rámci dodržiavania zdravotného zabezpečenia stretnutí zo strany usporiadajúceho FK, ktoré bude KM 

naďalej kontrolovať, majú FK možnos ť si da ť na náklady SsFZ (bezplatne pre FK) vyškoli ť 
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) Hosťujúce družstvá stretnutí II. ligy U19,17, ktoré chcú naplniť RS čl. VI, bod 5a) – v prípade vzdialenosti 
nad 170km - ÚHČ 11,00 a 13,00, podania so žiadosťou o posunutie ÚHČ, podajte v ISSF KM SsFZ do 
14.3.2018 na všetky takéto stretnutia jarnej časti prebiehajúceho súťažného ročníka. 

g) Odporúčame družstvám v prípade nutnosti zmeny termínu stretnutí,  stretnutia predohrávať. 
 

2. KM schva ľuje  striedavé štarty: 
a) Martin Ondriš (1333937) – Horná Štubňa>Diviaky 
b) Dávid Drončovský (1360944) – Horná Štubňa -> Diviaky 
c) Peter Labuda (1294469) – Snežnica -> Radoľa 
d) Leonard Moravec (1348195) – Snežnica ->Radoľa 
e) Teodor Moravec (1394468) –Snežnica -> Radoľa 
f) Marek Šmehyl (1328394) – Snežnica -> Radoľa 
g) Patrik Paperňák (1307357) – Snežnica -> Radoľa 
h) Dominik Paperňák (1320779) – Snežnica -> Radoľa 
i) Marián Muzika (1294465) – Snežnica -> Radoľa 
j) Tomáš Bajánek (1349829) – Snežnica -> Radoľa 
k) Róbert Cvik (1336645) – Rudina -> Radoľa 
l) Dávid Kubizna (1357620) – Podvysoká -> Raková 
m) Filip Slabecius (1280790) – Brusno -> Rakytovce 
n) Peter Lakomčík (1281111) – S.Ľupča -> Brusno 
o) Slavomír Záň (1359934) – Snežnica -> Radoľa 
p) Marek Holík (1316082) – Švošov ->Ľubochňa 
q) Emanuel Olbert (1317925) – Tvrdošín -> Dlhá nad Oravou 
r) Jaroslav Urik (1336450) – Podbiel -> Dlhá nad Oravou 
s) Jozef Lofaj (1307333) – Krivá -> Dlhá nad Oravou 
t) Jakub Chabroň (1298619) – Staškov -> Vysoká nad Kysucou 
u) Patrik Laš (1275956) – Skalité -> Čadca 
v) Matej Tabaček (1344312) – Korňa -> Čadca 



w) Matej Hrtús (1365506) – Korňa -> Čadca 
x) Michal Lakomčík (1281108) – S.Ľupča -> Rakytovce 
y) Jakub Devečka (1380241) – Povysoká -> Raková 
z) Richard Muroň (1294233) – Korňa -> Turzovka 
aa) Marián Bielčík (1294225) – Korňa -> Turzovka 
bb) Daniel Majtan (1294223) – Korňa -> Podvysoká 
cc) Adrián Malík (1294230) – Korňa -> Podvysoká 
dd) Peter Hrtús (1294222) – Korňa -> Podvysoká 
ee) Filip Jančula (1294456) – Stráža -> K.N.Mesto 
ff) Marek Kuchťák (1307528) – Novoť -> Zákamenné 
gg) Frederik Beháň (1279058) – Strečno -> Staškov 
hh) René Blahút (1346592) – Zubrohlava -> Klin 

 
3. KM schva ľuje  výnimky pre jarnú časť nasledovne: 

a) II. liga U19, U17 – Pohronie ZH (SO ÚH Č, ihrisko D. Žda ňa), 
b) III. liga dor.sk.Sever – Turzovka (NE 10,00),  
c) III. liga dor.sk.Juh – Sliač (NE 10,00), 
d) IV. liga dor.sk.A – Strečno (SO ÚHČ dosp.),  
e) IV. liga dor.sk.C – Heľpa (SO ÚHČ dosp.),  
f) IV. liga dor.sk.D – Vinica (SO ÚH Č dosp.),  
g) III. liga U15, U13 sk.C – Kokava nad Rimavicou (SO ÚH Č), 
h) III. liga U15, U13 sk.C – Tisovec (NE ÚH Č), 
i) III. liga U15, U13 sk.C – Jesenské (NE ÚH Č), 
j) II. liga U19, U17 – K.N.Mesto (UT K.N.Mesto)  
k) II. liga U15, U13 – K.N.Mesto (UT K.N.Mesto)  
l) IV. liga dor.sk.A – K.N.Mesto B (NE 10,00, UT K.N.Mesto),  
m) III. liga U15, U13 sk.A – K.N.Mesto B (NE 12,00 a 14,00, UT K.N.Mesto) – výnimka z dôvodu 

rekonštrukcie hlavnej HP, obsadenie R zabezpečí ObFZ CA. 
 

4. KM schva ľuje  zmenu termínu, miesta a ÚHČ: 
Dorast 

a) II. liga U19, U17 – 17. kolo (Lučenec  – Staškov) z 1.4. na 31.03.2018 o 10,00 a 12,30, 
b) III. liga dor.sk.Juh – 16.kolo (R.Sobota  – Fiľakovo) 7.4.2018 o 10,00 – zmena ÚHČ, 
c) IV. liga dor.sk.C – 15.kolo (Heľpa – Kováčová) z 31.3. na 1.4.2018 o 11,00 – RS kap.VI. bod 5d,  
d) IV. liga dor.sk.C – 16.kolo (Hrocho ť – Brusno) z 8.4. na 7.4.2018 o 13,00, 
e) IV. liga dor.sk.C – 17.kolo (Šalková  – Stožok) 14.4.2018 o 12,30 – zmena ÚHČ 
f) IV. liga dor.sk.C – 24.kolo (Brusno  – Žarnovica) z 2.6. na 1.6.2018 (piatok) o 17,00. 

 
Žiaci 

g) II. liga U15, U13 sk.Sever – 15.kolo (Žilina C  – Dlhá nad Oravou) z 31.3. na 22.3.2018 (štvrtok) o 15,30 
a 17,30, 

h) II. liga U15, U13 sk.Sever – 26.kolo (Bytča – Žilina C ) zo 17.6. na 7.6.2018 (štvrtok) o 15,00 a 17,00 . 
 

5. KM neschva ľuje  zmenu termínu, miesta a ÚHČ: 
Dorast 

a) IV.liga dor.sk.C – 14.kolo (Hrocho ť – Brezno) z 25.3. na 24.3.2018 o 13,00 – FK Brezno s návrhom 
nesúhlasí.  

b) IV. liga dor.sk.D – 14.kolo (Jesenské  – Čebovce) z 24.3. na 1.5.2018 o 14,00 – chýba súhlas FK 
Čebovce, MFS je potrebné odohra ť najneskôr do 14 dní od pôvodného termínu  

Žiaci 
c) III. liga U15, U13 sk.C – 14.kolo (Jesenské – Kováčová ) z 24.03. na 1.5.2018 o 10,00 a 12,00 – chýba 

súhlas FK Jesenské,MFS je potrebné odohra ť najneskôr do 14 dní od pôvodného termínu  
 
 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)  
( dk.ssfz@gmail.com, kontakt na predsedu DK – 0905 344 444) 
D - 624 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK  MFK Detva  dospelí  pozastavenie súťažnej činnosti 
družstva podľa DP 43-5 od 2.3.2018, pokuta po 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) a zákaz transferov od 2.3.2018 do 
uhradenia nedoplatku, DP 64-7 za neuhradenie MZF  za mesiac január 2018 v dodatočne stanovenom termíne. DK 
dôrazne upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohrania MFS, bude DK 
povinná postupovať podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DS (družstvu za každé takto odohrané MFS bude 
udelené disciplinárne opatrenie odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 18 bodov bude družstvo vylúčené zo 
súťaže). 
Poučenie: 
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí pod ľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva 
na Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do siedmych dní odo d ňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej 
komisie ( čl.84 ods. 1 DP ) 



 
Komisia rozhodcov (predseda Ján Tom čík) 

1. Upozor ňujeme R a DZ aby pri posudzovaní spôsobilosti HP do držiavali 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. Termíny najbližších 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 žiada R 3.ligy a PT (povinne), ako aj R, ktorí chcú dobrovoľne absolvovať limit programu TALENT 
(jedna z podmienok k postupu do vyššej súťaže), 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 uskuto ční v termíne  27.-28.-29. apríl 2018 v 
Lipt. Jáne Hotel AVENA .  Žiadame 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 každému 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 . 
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených 
akcií zúčastniť.  

3. Žiadame KR ObFZ o:  
a)  nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach 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 

4. Poplatok  pre účastníkov seminára R IV. a V. ligy vo výške 25 € do dnešného dňa nezaplatili R Rohoň a 
Špalek. Žiadame uvedených R o urýchlené uhradenie príslušne j čiastky!  

5. KR SsFZ zakazuje R používa ť elektronické komunika čné systémy  v sú ťažiach riadených SsFZ 
(elektronické beep zástavky sú povolené)! 

6. KR SsFZ dáva do pozornosti  všetkým R a DZ novovzniknutý web www.kr-ssfz.webnode.sk  kde nájdete 
všetky potrebné informácie týkajúce sa Vašej činnosti.  

7. KR SsFZ oznamuje  DZ a R (v prípade, ak nie je prítomný DZ), že sa pripravuje zmena tlačiva Oznámenie 
o nedostatkoch. Upravené tlačivo bude následne zaslané každému DZ a R. 

8. V prípade ak R alebo DZ skon čí platnos ť registra čného preukazu,  je potrebné si ho individuálne vyžiadať 
prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podate ľňa – Žiados ť o vydanie 
registra čného preukazu „sám pre seba“ – Zasla ť žiados ť). Bez platného RP nebudete v budúcnosti môcť 
byť delegovaní na MFS. 

9. KR SsFZ oznamuje klubom, že v termíne do 20.3.2018 môžu uplatniť nové písomné požiadavky na prípadnú 
vetáciu R a DZ s podmienkou ich riadneho zdôvodnenia prezidentom príslušného klubu. Zdôvodnené 
požiadavky je potrebné zasielať výhradne na adresu ved. OÚ:  ludovit.perasin@gmail.com.  

10. Ospravedlnenie R: Horný 24.3., Botka 31.3.-1.4., Belán O. 2.4., 7.4., 26.5.-27.5., Belán I. 2.4., 7.4.-8.4., 
19.5.-20.5., Kosturský 29.3.-31.3., Ježík 17.3., 22.4. do 13:00, 6.4.-8.4., 29.4., 8.5., 19.5., 26.5. do 13:00, 
27.5.., Bednárik 24.3.-25.3.28.3.-29.3.,1.4.-2.4.,5.4.-6.4.,9.4.-10.4.,13.4.-14.4.,17.4.-18.4.,21.4.-22.4.,25.4.-
26.4.,29.4.-30.4., Zelezňák 17.3.-18.3., Herdeľ 31.3.-2.4. a SO do 12:00, Farsky 31.3.-1.4., Urda 24.3., Galád 
18.3., 25.3., Pleva 8.4., Auxt celá jarná časť, Jelok od 31.3. do odvolania, Poljak 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., Kolofík 
28.3.-29.3.,11.4., 18.4., Polomský SO zrušené, Remeň 31.3., 

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)  
1/    V Žiline sa uskutočnil dňa 3. marca 2018 Halový turnaj prípraviek dievčat ročníkov 2006 a mladších za účasti 
piatich družstiev.   
2/  Na základe dohody klubov sa predohrá zápas súťaže junioriek Topoľčany – Nové Zámky v sobotu 10.3.2018 
o 9,00 hodine v Topoľčanoch.       
3/  V piatok 9.3. 2018 sa uskutoční aktív SFZ ženských súťaží vo Zvolene.  Po prevzatí výstupov budú stanovené 
termíny súťaží žiačok a junioriek v regióne.   



4/ Žiadame kluby žiackych družstiev dievčat v regióne, aby priebežne posielali doporučenia hráčok ročníkov 2004 – 
2005 pre účely prípravy regionálnych  zrazov počas jarnej časti.    
Všetky požadované informácie posielajte na email nemethlaco55@gmail.com.  
 
Matri čná komisia (predseda Stanislav Špila)  
1.V zmysle RaPP  čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva : 

- od 01.01. do 31.01.  kalendárneho roka (zimné  registračné obdobie bez obmedzenia ), tiež termín na 
podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia, 

- od 01.01. do 31.3.  kalendárneho roka (zimné  registračné obdobie s obmedzením ). 
V prípade, že má nový klub záujem o hrča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť 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 
môže 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 možné, 
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 môže 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 dodržať ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 
kluby). 
3. Vzhľadom na množiace sa dotazy ohľadom odstupného  za hráča podľa čl. 37 a DPH, platí že pri transfere hráča, 
pokiaľ je zadaná suma odstupného iná ako nula, ISSF automaticky pripočíta k danej sume aj DPH v prípade, že 
materský klub hráča je platcom DPH a má správne vyplnené IČ DPH v detaile klubu v ISSF. 
4.Termín pre transfer  zo zahrani čia 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  predložiť doklad o úhrade výchovného v zmysle RaPP vo výške 1.000 € za každého 
hráča. V prípade, že FK uhradil už v MZF sumu uvedenú v návrhu transferu ( vo výške 200 € za hráča) predloží MFK 
D. Kubín doklad o úhrade tejto MZF a  doplatku po 800 € za každého hráča v prospech  TJ Tatran Or. Veselé, 
najneskôr do 8.3.2018. V prípade, že nebude mať MaK k dispozícii uvedené doklady do stanoveného termínu 
k dispozícii odstúpi vec DK. 
6.Striedavý štart hráča v kategóriách mládeže.   
Na základe dotazov z aktívov klubov Vás prosíme o upriamenie pozornosti k informácii o striedavom štarte  hráča 
vekových kategórií mládeže a schvaľovaní týchto striedavých štartov, ktoré uvedieme napriek tomu, že ho upravuje 
Súťažný 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, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, 
aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so 
zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená.  
 Princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo 
jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr.  
Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade 
ukon čenia striedavého štartu  v medziobdobí hráč nemôže  zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer.   
Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart 
v zmysle platných noriem SFZ.  
Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený poplatok vo výške 5 €. 
 Ako vyžiada ť hráča na striedavý :  
Funkcionalita: KM v ISSF  
/ elektronická podateľňa / žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum 
začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a 
hráč/ka štartovať a zaslať žiadosť. 
Pri úvahách o striedavom štarte hráča/čky však treba brať na zreteľ ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby 
v jednom sú ťažnom ro čníku). 
7.Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov 
družstiev mládeže aktualizovali fotografie  hráčov. 
 
 Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Ma tejka)  

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 z príslušného 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. Najbližšie zasadnutia VV SsFZ sa uskutoční vo štvrtok 5.4.2018 o 12,00 v B. Bystrici. 
3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej  infraštruktúry je Martin Ivanko, 

Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499. 



Naliehavo žiadame Všetkých športových odborníkov  (tréneri, rozhodcovia, delegáti a podobne) aby v žiadnom 
prípade neposielali opätovne žiadosti 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) 
žiadosť, 
b) ak majú platnú živnosť v oblasti činnosti športových odborníkov (trénerov, rozhodcov, masérov a pod.) s jej 
začiatkom pred 01.01.2016, nakoľko podnikajú ďalej podľa živnostenského zákona až do uplynutia platnosti živnosti (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 žiadosti založené do spisu bez odpovede, nakoľko duplicitné 
podávanie žiadostí spôsobuje kapacitný a informačný kolaps procesov. Aj bez tohto problému je vybavovacia doba 
novej žiadosti (nie duplicitnej) o zápis podnikania športového odborníka viac ako dva mesiace. 

 

 


