
Spravodajca č. 35/2018-19                              15. 3.2019 
 
 
 
Upozornenie:  
Tak, ako sme informovali v Spravodajcovi č. 30 z 8.2.2019, schválil VV SsFZ na svojom zasadnutí 7.2.2019 
nastavenie kontroly platnosti  trénerských licencií prostredníctvom ISSF. Upozorňujeme touto cestou funkcionárov 
FK a prostredníctvom nich aj trénerov jednotlivých družstiev, aby si prekontrolovali platnos ť trénerských 
licencií.  Platnosť trénerskej licencie je 3 roky a na jej predĺženie je tréner povinný absolvovať doškoľovací seminár 
(UEFA Grassroots C licencia v rozsahu5 hod. a UEFA B licencia v rozsahu 15 hod.). V jarnej časti  súťažného 
ročníka 2018/2019 v III. lige dospelých  bude nutné uviesť na pozícii hlavného trénera osobu s platnou 
trénerskou licenciou  (UEFA PRO, UEFA A a UEFA B ) a v IV. ligách  osobu s platnou licenciou  (UEF A PRO, 
UEFA A, UEFA B a UEFA GR C). Nesplnenie uvedených podmienok bude viesť k nemožnosti uzatvoriť zápasovú 
súpisku družstva a ku znemožneniu vytvorenia el. zápisu z MFS a bude to tiež podnet pre riešenie DK. 
Z dostatočným predstihom upozorňujeme, že od nového sú ťažného ro čníka 2019/2020  budú podmienky 
nastavené teraz pre FK IV. ligy plati ť pre všetky sú ťaže dospelých aj mládeže  riadené SsFZ. 
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
(kontakt:0902229333) 
1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ resp. HP v MFS: 

• OFK Štart Prenčov – SO/UHČ (jarná časť 2018/2019) 
• FO Tatran Sučany – SO/UHČ (jarná časť 2018/2019)  
• TJD Príbelce – SO/UHČ (jarná časť 2018/2019) 
• FK Slávia Staškov – SO/UHČ (jarná časť 2018/2019) 
• KNM – NE/UHČ 
• ŠKM Liptovský Hrádok – HP – umelá tráva – len pre MFS mládeže  
• FK Podbrezová B – HP - UT Skalica  – 17.kolo /Podbrezová B – O. Veselé /, 19.kolo /Podbrezová B – 

Čadca /, 21.kolo /Podbrezová B – Zvolen / 
• 23.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 16.kolo TIPOS III. liga Lučenec – Ružomberok B  
• 23.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo IV. liga J Šalková – Sl. Ďarmoty  
• 23.03.2019 /sobota/ o 18,00 hod. 14.kolo IV. liga J Č. Balog – Rakytovce  /UT Podbrezová-Skalica/ 
• 23.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo IV. liga J Príbelce – Detva /HP Príbelce/ 
• 23.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo V. liga C Podkonice – Sásová  
• 23.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo V. liga D Málinec – Sklabiná  
• 24.03.2019 /nedeľa/ o 15,00 hod. 16.kolo TIPOS III. liga L. Štiavnica – Žarnovica /UT Ružomberok/ 
• 30.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 15.kolo IV. liga J Šalková – Č. Balog  
• 30.03.2019 /sobota/ o 15,30 hod. 15.kolo IV. liga J Medzibrod – Príbelce  
• 30.03.2019 /sobota/ o 17,30 hod. 15.kolo V. liga C Bacúch – Jakub /UT Podbrezová-Skalica/ 
• 07.04.2019 /nedeľa/ o 15,30 hod. 16.kolo V. liga C B. Štiavnica – Bacúch /HP Štiavnické Bane/ 
• 13.04.2019 /sobota/ o 15,30 hod. 17.kolo IV. liga J Šalková – N. Ba ňa  
• 18.04.2019 /štvrtok/ o 16,00 hod. 20.kolo TIPOS III. liga Čadca – Ružomberok B  
• 20.04.2019 /sobota/ o 16,00 hod. 18.kolo V. Liga C B. Štiavnica – Bzovík  
• 27.04.2019 /sobota/ o 16,30 hod. 21.kolo TIPOS III. liga Žarnovica – Fi ľakovo  
• 27.04.2019 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo IV. liga J Šalková – Hri ňová  
• 01.05.2019 /streda/  o 16,00 hod. 14.kolo V. liga C Hrocho ť – B. Štiavnica  
• 01.05.2019 /streda/  o 17,00 hod. 14.kolo V. liga C Selce – L. Vieska  
• 04.05.2019 /sobota/ o 17,00 hod. 20.kolo V. liga C B. Štiavnica – Lieskovec /HP Štiavnické Bane/ 
• 05.05.2019 /nedeľa/ o 17,00 hod.22.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Ružomberok B  
• 05.05.2019 /nedeľa/ o 14,00 hod. 20.kolo V. liga D Vinica – Cinoba ňa  
• 08.05.2019 /streda/  o 17,00 hod. 15.kolo V. liga B T. Štiavni čka – Vavrečka  
• 08.05.2019 /streda/  o 17,00 hod. 21.kolo V. liga C Prenčov – B. Štiavnica  
• 08.05.2019 /streda/  o 17,00 hod. 23.kolo V. liga C Podkonice – Lov ča  
• 08.05.2019 /streda/  o 17,00 hod. 23 kolo V. liga D Málinec – Revúca  
• 18.05.2019 /sobota/ o 17,00 hod. 22.kolo V. liga C B. Štiavnica – Podkonice  
• 01.06.2019 /sobota/ o 17,30 hod. 24.kolo V. liga C B. Štiavnica – Selce /HP Štiavnické Bane/ 
• 05.06.2019 /streda/ o 17,30 hod. 22.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – Kalinovo  
• 05.06.2019 /streda/  o 17,30 hod. 25.kolo V. liga C Selce – Lov ča  

2. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a nespôsobilosti HP v prvých kolách jarnej časti 
2018/2019, povoľujeme v termíne do 30.4.2019 odohratie MFS dospelých a mládeže aj na schválených 
náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2018/2019. 
V prípade neodohrania MFS IV. a V. ligy v prvých jarných kolách odporúčame FK využiť náhradný termín 1.5. 
resp. 8.5.2019. 

3. Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 pre všetky súťaže dospelých je stanovený na  



24. marca 2019 o 15,00 hod.  
• 16.kolo – TIPOS III. liga 
• 14.kolo IV. a V. liga. 

 
Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený ved ením KM)  
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917325160) 
1. KM schva ľujezmeny  termínov, ÚHČ a hracích plôch: 

Dorast 
II.liga U19/ U17: 
B.Bystrica – Juventus, 17.kolo 30:03:2019,10:00/12:30,SO, štadión Štiavničky UT ,zmena HP  
Rakytovce - Poltár, 16.kolo,z 23.03.2019,10:00/12:30,SOna 03.04.2019,14:00/16:30,ST dohoda klubov 
B.Bystrica -Rakytovce - 19.kolo, z 13.04.2019,10:00/12:30,SO na 11.04.2019,14:00/16:30,ŠT,HP 
Kremnička,dohoda klubov 
III.liga U19, sk. Sever 
Staškov – O. Jasenica, 25.kolo, z 09.06.2019, NE, na 08.06.2019, 14:00 SO,  
III.liga U19, sk. Juh 
Detva - Fiľakovo,  23.03,2019,SO, 14:00- zmena HČ, kolidácia zápasov 
Tisovec –V.Krtíš,14.kolo, z 23.03.2019,14:00,SO na 03.04.2019,15:00,ST dohoda klubov 
Čierny Balog – Hriňová, 15.kolo, 31.03.2019,12:30,NE, na 10.04.2019,16:00,ST dohoda klubov 
IV.liga U19, sk C  
B. Štiavnica – Sl.Ľupča, 14.kolo, z 24.03.2019,10:00,SO na 24.03.2019,09:30,SO, dohoda klubov 
Žiaci 
II. liga U15/U13, sk. Sever  
O.Jasenica –Kysucké N.M., 15.kolo, 30.03.2019,10:00/12:00, SO,na 29.03.2019,PA,HČ v ISSF, súhlas klubov 
O.Jasenica –D.Kubín., 17.kolo, 13.04.2019,10:00/12:00, SO,na12.04.2019,PA,16:00/17:30 súhlas klubov 
O.Jasenica – Žilina C., 19.kolo, 27.04.2019,10:00/12:00, SO,na 26.04.2019,PA,16:00/17:30 súhlas klubov 
O.Jasenica – Krásno n.K. 21.kolo, 11.05.2019,10:00/12:00, SO,na10.05.2019,PA,16:00/17:30súhlas klubov 
O.Jasenica – Belá . 23.kolo, 25.05.2019,10:00/12:00, SO,na 24.05.2019,PA, 16:00/17:30 súhlas klubov 
O.Jasenica – Krásno n.K. 26.kolo,11.05.2019,10:00/12:00, SO,na10.05.2019,PA,16:00/17:30 súhlas klubov 

2. Schválené trvalé výnimky  hracích dní a časov pre jarnú časť súťaže 2018/2019- doplnok 
( ďalšie žiadosti o výnimky už KM neakceptuje) 

III.liga U19, sk. Sever 
Staškov – NE/ 10:00- (výmena s U15/U13 ) 

IV.liga U19, skB 
Liptovský Hrádok – NE/10:00- (neuverejené v US 34 chyba) 

II. liga U15/U13, sk. Sever 
Oravská Jasenica, PA/15:00,17:00 ( HČ dohoda klubov) 
III. liga U15/ U13,  sk. A 

Staškov –SO/UHČ ( výmena s U19 ) 
Zoznam všetkých platných trvalých výnimiek hracích dní a časov pre jarnú časť súťaže 2018/2019- na stránke 
SsFZ, KM –materiály- Zoznam trvalé výnimky jar 2018/2019 mládež 
3. KM neschva ľujezmeny  termínov, ÚHČ a hracích plôch: 
V.Krtíš - Krupina,III. liga U19, sk.Juh, 15.kolo, hrá sa v pôvodnom termíne, RS čl.VI. bod 7,a, 8., nové podanie 
Brezno – Hriňová, III. liga U19, sk.Juh, 14.kolo,  RS čl.VI, bod 13 hrať 03.04.2019, nové podanie 
Varín – Strečno, IV.liga U19, sk. A,  20.kolo, RS čl. VI., bod 7/a)-predohrať 
4. KM oznamuje:  
a) Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019: 
• II. liga U19-17, III. liga U19, IV. liga U19 ,sk.A,B,C – 23. - 24. marca 2019 
•  II. liga U15-13, III. liga U15-13 sk. A – 23. - 24. marca 2019  
•  III. liga U15-13 sk. B,C – 6. - 7. apríla 2019 
IV. liga U19 ,sk.  D – 20.apríla.2019 
Upozorňujeme FK, že začiatok súťaže IV. liga U19,sk.D  20.apríla 2019 - súťaž sa zmenila –jarná časť súťaže bola 
upravená na počet účastníkov 9. V ISSF figuruje ako IV.liga U19,sk D - nadstavba, hrací deň SO, UHČ 14:00. 
jarná časť- nadstavba, začína 1.kolom 20.04. 2019, UHČ 14:00 a končí 9.kolom 15.06.2019, UHČ 14:00 V rozpise 
zápasov boli zohľadnené schválené trvalé výnimky hracích dní a časov uverejnené v RS a v tabuľke sú všetky 
dosiahnuté výsledky v jesennej časti. 
 

b) MFK Jelšava odhlasuje družstvo dorastu zo III ligy U19, sk. Juh. Súťaž bude pokračovať s 13-timi účastníkmi. 
Družstvá vyžrebované s MFK Jelšava budú mať v daný termín voľno. 
c) Termín predkladania žiadostí o striedavý štart (SŠ) hráčov je do 16.3.2019, 24:00. 
V zmysle predpisov ide o matričný úkon, preto o tom bol informovaný každý dotknutý prostredníctvom ISSF.KM 
v US nevydá zoznam schválených ani neschválených žiadostí. Po termíne predkladania bude zoznam SS  zverejní 
na stránke SsFZ, KM -materiály. 
d) Medaile pre družstva žiakov U13 v súťažiach SsFZ boli distribuované na ObFZ a žiadame FK o ich prevzatie  
5. KM žiada :  
a) Žiadame FK IV. ligy U19 sk.D, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zápasy pre jarnú časť súťaže a prípadne 
požiadavky na zmenu trvalých výnimiek poslali KM podaním v ISSF do 31.03.24:00. 



V prípade žiadosti o zmenu stretnutia, je túto žiadosť potrebné podať cez ISSF - príslušný zápas - žiadosti o zmenu 
stretnutia/ hracej plochy , HČ. Termín pre bezplatné zaslanie žiadostí o zmenu MFS je do 03.04. 2019, 24:00.Po 
tomto termíne KM bude žiadosti riešiť v zmysle SP a RS aj s príslušnými poplatkami  
b) FK, ktoré v zimnom období organizujú halové turnaje, aby poskytli KM informácie o turnajoch na 
mladezssfz@gmail.com. 
 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)  
U 837: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú  DS udelené v 
jesennej časti súťažného ročníka 2018/ 2019 a prenášajú  sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.  
 
Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)  
1. Fyzické previerky  všetkých rozhodcov SsFZ (Cooperov test  – „12 minútovka“ s limitmi: PT 2800 m, 3.L + 

všetci R do 30 rokov 2600 m, R 4.-5.L do 40 rokov 2400 m, R 4.-5.L nad 40 rokov 2000 m.) sa uskutočnia 21. 
marca 2019 v B. Bystrici so začiatkom prvého behu od 15:00 hod.. Presný rozpis behov bude v predstihu 
zverejnený, žiadame Vás o jeho presné dodržanie. Šatne budú k dispozícii v tribúne štadióna. Náhradné FP sa 
uskutočnia 12.4.2019 taktiež v B. Bystrici. 

2. Bezprostredne po FP sa uskuto ční náhradný termín zimného seminára R a DZ, ktorého sa 
zúčastnia: Jaroščiak, Babinský, Bálint, Capek, Ďurkovič, Fašang, Nemčok, Ondreáš, Rendla, Špalek, Verdžák, 
Holas Martin, Širanec, Súhrada, Moják, Belko, Hrivo, Bánovský, Bednárik, Belán Ivan, Botka, Bujňáková, 
Dobrík, Danyi, Diabelko, Dibdiak, Fajčík, Forbak, Gombala, Hlaváčik, Hlaváčová, Hones, Chovanec, Kaliňák, 
Katreniak, Kelemen, Laššák, Ligas, Majer, Majerčík, Markovič, Martvoň, Matejčík, Mensár, Náther, Pašák, 
Pataki, Pelle, Ratkovský, Riša, Rohoň, Rybár, Scherer, Sikora, Sitár, Slovák, Spišák, Staškovan, Štrba M., 
Tilesch, Tóth, Vrábel. 

3. Na webe SsFZ v časti Komisie – Sekretariát a iné – Materiály – Dohody – sú DoPČ, DoBPŠ a Čestné 
prehlásenia. Žiadame R a DZ, aby si doplnili dátum od 15.3.2019, dohody so SsFZ  aj s prílohou 2 x vytlačili, 
podpísali a zaslali na sekretariát SsFZ. Pokia ľ niekto nemá do dnešného d ňa zmluvu uzavretú, nech tak 
urýchlene urobí!  

4. KR SsFZ upozor ňuje R, DZ a zástupcov klubov na povinnos ť uskuto čňovať poradu pred stretnutím 45. 
minút pred ÚH Č, na ktorú majú vedúci mužstiev povinnos ť prinies ť kompletné sady dresov hrá čov 
spolu s dresmi brankárov. 

5. Tak, ako to bolo zdôraznené na seminároch R v prípade, že je stretnutie  v kategórii dorastu predzápasom 
stretnutia dospelých,  podá HR takéhoto MFS informáciu, prostredníctvom podania ku konkrétnemu 
stretnutiu na ekonomickú komisiu, že sa stretnutie odohralo ako predzápas. Bez uvedeného podania 
nebudú zahrnuté do výplaty delegovaným osobám ostatné náhrady za také stretnutie. 
Tiež upozorňujeme, že naďalej platí povinnos ť (vo vlastnom záujme) v prípadoch, že sa MFS neodohrá  
a delegované osoby sa dostavili do miesta stretnuti a, oznámi ť prostredníctvom podania ku konkrétnemu 
stretnutiu na ekonomickú komisiu túto skutočnosť (50 % ostatných náhrad). 
Zároveň žiadame, prostredníctvom KR ObFZ upozorniť na uvedené povinnosti rozhodcov z nom. listín ObFZ, 
ktorí majú uzatvorenú dohodu so SsFZ. 

6. Žiadame KR ObFZ o:  
a)  nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2019 najneskôrdo  

1.4.2019, 
b) nahlásenie R a DZ (DZ len tých, ktorí boli v minulosti aktívni rozhodcovia), ktorí sa zúčastnia semináru  
 licencie“A“ (pravdepodobne 8.5.2019)najneskôr do8.4.2019  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 

7. Ukon čenie činnosti R:  Ján Havran, Vladimír Badura (rozhodca) -KR úprimne ďakuje za dlhoročnú aktívnu 
činnosť. 

8. Ospravedlnenia R a DZ: 
Remeň – 20.4., Matula – pracovné dni do 16:00, Ligas – 30.3., Chovanec – do prihlásenia, Spišák – soboty, 
Botka – 30.3., Bulla – PN, Bálint – 6.4., Tóth – 30. – 31.3., Katreniak – 30.3.,20.4.,11.5.,1.6., Fajčík – 6. – 7.4., 
Šašváry – PN do 1.4., Markovič – 24.3., Mensár – 6. – 7.4., Bujňáková – soboty do 12:00, Šimko - 23.3., 26.3., 
30.3., 6.4.,20.4., 24.4., 27.4.,5.5.,11.5.,18.5.,25.5., Calík – pracovné dni a soboty, Krajči – od 23.7. do 2.8., 
Polomský – 6. – 7.4., Janíček – 25.3.–30.3., Slančík – celá jarná časť, Capek – PN, Koleno – 18. – 23.4., 
Slovák – pracovné dni. 
Kamenišťák 25.3.-26.4., Meliš 23.3. do prihlásenia, Chvíľa 11.-15.4., Vorel 19.2.-26.3., Polonec celú jar, Piaček 
23.3.,29.-31.3., 18.5., Antol do31.3., Chovan 5.5., Braučok 2.6.-do konca jarnej časti, Kanka 23.3. do 
prihlásenia, Veky 23.-24.4.,Králka 23.-29.4., 12.-16.5., Turňa 23.-24.3., Oslanec 30.3., Kučera 23.3., Libiak do 
prihlásenia, Hulák celú jar, Hrmo 19.-24.4., Badura 7.4.. 
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zasla ť obratom na mail: 
delegacia.ssfz@gmail.com 

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)  
1. Ďakujeme všetkým zúčastneným zástupcom FK za ich účasť a plodnú diskusiu na jarnom aktíve KŽF. Závery 
boli zaslané emailom, upravený Rozpis 2. ligy žiačok WU15 bude do konca mesiaca zaslaný FK a zverejnený na 
webe SsFZ, v časti Komisie - KŽF - Materiály. Tešíme na spoluprácu v ďalšom období. 
2. Doteraz nahlásené termíny turnajov v jarnej časti 2. ligy žiačok: 



 Zvolen 04.05.2019 (sobota) od 14:00 hod. 
 Rimavská Sobota 01.06.2019 (sobota) 
 Považská Bystrica 13.04.2019 (sobota) od 10:00 hod. 
Prosíme zvyšné FK o odkomunikovanie domácich turnajov 2.ligy žiačok s ostatnými FK svojej skupiny a následné 
nahlásenie termínu na kzf.ssfz@gmail.com. 
3. Neskompletizované zápisy o stretnutí z jesennej časti 2. ligy žiačok: 
7K 06.10.2018 Oravský Podzámok - Akadémia Juventus 
11K 06.10.2018 Považská Bystrica - Oravský Podzámok 
12K 20.10.2018 Liptovský Mikuláš - Rimavská Sobota 
9K 26.10.2018 Považská Bystrica - Akadémia Juventus 
9K 26.10.2018 Púchov – Oravský Podzámok 
Prosíme dotknuté FK, aby informácie k stretnutiam (minimálne strelkyne gólov) zaslali na email 
kzf.ssfz@gmail.com. 
4. Oznamuje, že od súťažného ročníka 2019/2020 plánuje zriadiť súťaž prípraviek WU11 (v nasledujúcej sezóne 
bude určená pre ročníky 2009 a mladšie), ktorá bude v júni 2019 pripravená v ISSF na prihlasovanie. Dávame do 
pozornosti FK už teraz, aby túto možnosť zvážili vzhľadom na svoje aktuálne kádre prípravkárok. 
5. Kontaktné údaje  na Komisiu ženského futbalu SsFZ: 
Ján Matonok - predseda (0905 770 016) 
Tomáš Gemza - tajomník, administrátor súťaží (0908 933 715) 
Emailový kontakt: kzf.ssfz@gmail.com 
 
Matri čná komisia (predseda Stanislav Špila)  
1. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach: 

a. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 
b. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 
c. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), 
d. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), 
e. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 
f. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 

1. Opakovane upozor ňujeme , najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým 
uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hrá ča. 
V opačnom prípade  registračné miesto na SsFZ žiados ť zamietne . 

2. Upozor ňujeme touto cestou funkcionárov FK, najmä pri kombinovaní úkonov vyplývajúcich so znenia SP 
(striedavý štart) s transferom, prestup s obmedzením, jeho ukončenie, následne prestup s obmedzením  
v jednom súťažnom ročníku, na dodržanie ustanovenie RaPPčl. 18/2 (hráč môže v jednom sú ťažnom 
ročníku štartova ť len za dva kluby – do po čtu sa zapo čítava aj štart v SC ). 

3. Na základe podnetu ŠK Badín nariaďujeme TJ Sokol Medzibrod doplatiť materskému klubu rozdiel medzi 
čiastkou uvedenou v ISSF pri transfere (prestupe bez obmedzenia) hráča Róbert Studený (1280801) z ŠK 
Badín do Sokol Medzibrod z 19.1.2019, a sumou podľa čl. 37 (2). Doklad o úhrade predložte na sekretariát 
SsFZ do 20.3.2019. Následne odstupujeme na DK. 

 
Hospodárska komisia (predseda Andrej Stašiniak)  
Tak ako sme informovali v Spravodajcovi SsFZ č,. 34, schválil VV SsFZ úpravu RS SsFZ, platnú od jarnej časti 
súťažného ročníka 2018/2019,  kap. XIII. Hospodárske náležitosti nasledovne : 
RS SsFZ 2018/2019, kap.  XXIII. HOSPODÁRSKE NÁLEŽIT OSTI, bod 1. – 4. 
1. Každé družstvo FK hrá MFS na vlastné náklady.  
2. Nedostavenie sa družstva na MFS. 
a)   Nedostavenie sa družstva hostí na MFS – FK domáceho družstva má nárok na náhradu nákladov za:  

• cestovné náklady 1,2€/ km, 
• jednorazové náklady za prípravu hracej plochy a plagátovanie vo výške 25 €. 

b)  Nedostavenie sa družstva domácich z titulu avizovaného nepricestovania družstva hostí na MFS – FK 
      domáceho družstva má nárok na náhradu nákladov za: 

• cestovné náklady 1,2€/km, 
• jednorazové náklady za prípravu hracej plochy a plagátovanie 25€ (iba v prípade, ak  nepricestovanie hostí 

bolo oznámené domácemu kolektívu menej ako 72 hodín pred začatím MFS ). 
c)  Nedostavenie sa družstva domácich na MFS –  FK hosťujúceh odružstva má nárok na náhradu nákladov za:  

• cestovné náklady 1,2 €/km. 
d)  Nedostavenie sa družstva hostí z titulu avizovaného nenastúpenia družstva domácich na MFS  - FK 
     hosťujúceho družstva má  nárok na náhradu nákladov za: 

• cestovné náklady 1,2€/km. 
3. Neodohraté, resp. nedohraté MFS z vyššej moci a jeho opakovanie sa  

a) Cestovné, príprava HP, plagátovanie, ostatné náhrady rozhodcov a DZ pri neodohraní MFS, resp. 
odmeny a ostatné náhrady rozhodcov a DZ pri nedohraní MFS – obidve FK sa podieľajú 50 % podielom 
na nákladoch.  



b) FK družstva hostí má nárok na náhradu nákladov za 1/2 vlastného cestovného, od ktorého sa odpočíta 
1/2 nákladov FK domácich (príprava HP, plagátovanie, ostatné náhrady rozhodcov a DZ, resp. odmeny a 
ostatné náhrady rozhodcov a DZ).  

4.  Postup uplatňovania náhrady  
a) FK, ktorý si uplatňuje náhradu vystaví faktúru pre príslušný FK do 14 dní od predmetného MFS. Kópiu 

faktúry spolu s podacím lístkom doporučeného listu o zaslaní faktúry  pošle emailom  na HK do 15 dní po 
MFS.  

b) FK, ktorému bola faktúra vystavená je do 30 dní od predmetného MFS povinný faktúru uhradiť alebo 
namietať na HK, ak zistí nezrovnalosti vo výške náhrady. V prípade námietky s konečnou platnosťou o 
náhrade rozhodne HK a svoje rozhodnutie zverejní v Spravodajcovi.  

c) FK, ktorý si uplatní náhradu po termíne (po 14. dňoch od MFS) nemá nárok na náhradu nákladov. 
Dotknuté časti sú označené žltou farbou. Ostatné články kap. XIII. ostávajú nezmenené. 
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 zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 4.4.2019 v B. Bystrici. 
3. Upozorňujeme, že k dnešnému dňu nemajú FK Lovča, Bzovík a Detva uhradenú MZF za obdobie 02 2019. 

Uvedené FK zašlú do 20.3.2019 na SsFZ kópiu dokladu o úhrade. Odstupujeme DK.  
4. Oznamujeme, že Turčiansky futbalový zväz zmenil adresu na doručovanie zásielok, ako i adresu sekretariátu 

zväzu. Nová adresa TFZ je: Turčiansky futbalový zväz,S. H. Vajanského 2 , 036 01  Martin  (oprava). 
5. Oznamujeme, že ObFZ Žiar nad Hronom zmenil svoje sídlo. Nová adresa ObFZ je Partizánska 154/10, 965 

01 Žiar nad Hronom. 
6. Oznamujeme, že sekretárom ObFZ R. Sobota je Ivan Ostrihoň, M: 0911 920 667, 0905 768 096, e-mail: 

sekretar@obfzrs.sk . 
7. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalov ej infraštruktúry je Martin 

Ivanko,Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.  
8. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie 

Videoarchívu , tak SFZ vytvoril návod pre používate ľov . Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088. 
9. VV SsFZ, na svojom zasadnutí 10. januára 2019, schválil úpravu odmien a paušálnych náhrad 

delegovaných osôb  v súťažiach SsFZ, platnú od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 – tak, ako sme 
o tom informovali v Spravodajcovi SsFZ č. 26/2018-19 z 11.1.2019. Upravená tabuľka je zverejnená na 
stránke SsFZ v časti VÝKONNÝ VÝBOR – Zasadnutie VV SsFZ 10.1.2019 – Mate riály . Ku konečnej cene 
práce za jednotlivé stretnutia je potrebné pripočítať príplatky za prácu v SO, NE a vo sviatok, vyplývajúce 
z úpravy ZP, ktoré už boli vyplácané v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a sú uvedené 
v posledných 3 stĺpcoch v tabuľke v RS SsFZ 2018/2019. 


