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SEKRETARIÁT 
 
Oznam:  
 
Na Volebnej konferencii dňa 13.01.2022 bol zvolený do funkcie predsedu 

Komisie mládeže pán Ladislav Horvát. Svoju činnosť týmto dňom ukončil 

pán Adam Somoláni. S agendou, týkajúcou sa Komisie mládeže, žiadam 

všetkých kontaktovať novozvoleného predsedu. 

 
 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné 

pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP: 

U59: Robert Trnka 1298237 (FK Inter Bratislava, S5A), vylúčený za HNS 

– udretie súpera nadmernou silou do tváre v prerušenej hre , podľa čl. 

49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b 

DP, od 21.03.2022. 

U60: Martin Ďurčák 1220432 (ŠK Krasňany Bratislava, S5A), vylúčený 

za HNS – udretie súpera nadmernou silou do tváre v prerušenej hre , 

podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa 

čl. 49/2b DP, od 21.03.2022. 

U61: Rastislav Franček 1377917 (MŠK Kráľová pri Senci, MZM A), 

vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre , 

podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa 

čl. 49/2b DP, od 21.03.2022. 

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie 
výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:    

U62: Peter Vigoda  1178255 (MŠK Kráľová pri Senci, S5A), od 
21.03.2022. 

U63: Tomáš Nemeček  1310742 (ŠK Igram, S5A), od 21.03.2022. 



U64: Marcel Šarmír  1231710 (ŠK Igram, S5A), od 21.03.2022. 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí 

podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu 

komisiu ObFZ BA-mesto,    v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP). 

 

KOMISIA MLÁDEŽE 

Schvaľuje zmenu termínov: 
 
SZM A 16. kolo - FK Rača Bratislava – ŠK Tomášov dňa 12.4.2022 

o 17:00 

MZM A 12. kolo - OFK Dunajská Lužná – MŠK Senec dňa 31.3.2022 

o 16:30 

MZM B 13. kolo - ŠK Vrakuňa Bratislava – FK Lamač Bratislava 

dňa 26.3.2022 o 09:00 

MZM C 14. kolo - FKP Bratislava – OŠK Chorvátsky Grob dňa 03.4.2022 

o 10:30 

MZM C 16. kolo – OŠK Chorvátsky Grob – FA Lafranconi FTVŠ 

dňa 27.4.2022 o 17:30 

 

 
KOMISIA ROZHODCOV 

Oznamy: 

KR napriek mnohým nedostatkom ďakuje rozhodcom a delegátom za 
zvládnutie štartu jarnej časti 2021/2022. 
 
KR dôrazne upozorňuje delegované osoby o dodržiavanie pokynov 
zo zimného seminára ohľadom úplnosti a správnosti znenia 
udelených OT v zápisoch o stretnutí. V prípade nadmernej recidívy 
budú tieto nedostatky riešené disciplinárne. 
 
Nedostatky v zápisoch o stretnutí: 
 



- Nominácie uzatvorené v polčase alebo po stretnutí 
- Nedostatočné a neúplné popisy udelených OT - popisy uvádzať v    
  zmysle PF 
- Neuvedený HÚ 
- Neuvedení vedúci družstiev 
- Nevyplnené kolónky zranených hráčov 
- Nevyplnená konfrontácia hráčov 
- Menší počet usporiadateľskej služby ako nariaďuje RS bez zmienky v 
zázname R. 
 
Ospravedlnenia: 
 
Kachnič 9.4., Matejovičová 1.-30.4., Samko 9.-10.4., Pacalaj J. 26.-
27.3.,15.-16.4., 22.-23.4., 27.-28.4., Koštrna 28.5. (poobede), Vyletel 
9.4., Kupkovič 12.-14.4., 23.4., Vargová (počas pracovných dní), 
Víglaský 19.3., Gvora 19.3., 
 
 
MATRIKA 
 
Na základe situácie, ktorá aktuálne prebieha na Ukrajine sa FIFA 
rozhodla dočasne zmeniť a doplniť pravidlá o štatúte a prestupe 
hráčov (FIFA RSTP) s cieľom poskytnúť právnu istotu dotknutým 
subjektom. 
Na základe doručeného cirkulára FIFA č. 1787 v priebehu včerajšieho 

dňa sme spracovali tlačovú správu, ktorá je uverejnená na tomto LINK-u 

(uvedené sú tam všetky dočasné zmeny + aj kompletné znenie cirkuláru 

aj s prílohami): 

https://futbalsfz.sk/fifa-prijala-pravidla-o-statute-a-prestupe-hracov-v-

suvislosti-s-dianim-na-ukrajine/ 

 

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.  

https://futbalsfz.sk/fifa-prijala-pravidla-o-statute-a-prestupe-hracov-v-suvislosti-s-dianim-na-ukrajine/
https://futbalsfz.sk/fifa-prijala-pravidla-o-statute-a-prestupe-hracov-v-suvislosti-s-dianim-na-ukrajine/


Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov 

(19-2d):  

1. doklad totožnosti hráča,  

2. rodný list hráča,  

3. doklad o statuse odídenca (utečenca),  

4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu 

totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený,  

5. 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):  

1. doklad totožnosti hráča,  

2. rodný list hráča,  

3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča,  

4. pracovné povolenie rodiča,  

5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa,  

6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku.  

Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí:  

1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto 

amatérskych klubov;  

2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad 

o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený;  

3. ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom 

zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia;  

4. 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;  

5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, 

hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne 

v issf;  



6. 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.  

 
 
 


