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Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 
Pred začiatkom súťažného ročníka 2017/2018 pripomíname FK povinnosť v zmysle Pokynov SFZ /cestou ISSF zo 
dňa 30.7.2017/ registráciu športových odborníkov v systéme ISSF /celý realizačný tím/ v náväznosti na úhradu aj ich 
členského. Osoby nezaregistrované a následne neuvedené v zápise o stretnutí nemôžu počas stretnutia pôsobiť na 
lavičke náhradníkov. Bez splnenia tejto povinnosti nebude možné na MFS uzatvoriť nominácie hráčov a zápisu 
o stretnutí. Rozhodcovia nie sú povinný priamo na stretnutí suplovať povinnosti funkcionárov FK k úspešnému 
uzavretiu zápisu a dodržania UHČ, ich povinnosťou spolu s DZ je v prípade nedostatkov vypísať papierový zápis 
o stretnutí a všetky dôvody jeho vypísania uviesť v zapise a správe DZ, ako podklad pre riešenie ŠTK a DK.  
ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS: 

 stanovujeme UHČ pre súťaže dospelých v termíne 5.-6.8.2017 o 17,30 hod., okrem výnimiek. 

 05.08.2017 /sobota/ o 16,30 hod. 1.kolo IV. liga J Medzibrod – V. Krtíš  

 06.08.2017 /nedeľa/ o 16,30 hod. 1.kolo IV. liga J Šalková – S. Ďarmoty 

 13.08.2017 /nedeľa/ o 13,00 hod. 2.kolo III. liga O. Veselé – Námestovo / RS SsFZ kap. VI/10/ 

 26.08.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 4.kolo III. liga Krásno n. K. – L. Hrádok 

 29.08.2017 /utorok/ o 16,00 hod. 1.kolo V. liga C Priechod – Selce 

 01.09.2017 /piatok/ o 16,30 hod. 2.kolo V. liga A Rajec – Zborov n. Bystricou 

 16.09.2017 /sobota/ o 11,00 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Makov  

1. ŠTK nariaďuje odohrať MFS: 

 20.08.2017 /nedeľa/ o 16,00 hod. 3.kolo IV. liga S KNM – Ružomberok jun. /kolidácia A,B družstva RS 

SsFZ kap. VI/7b/ 

 29.08.2017 /utorok/ o 16,00 hod. 2.kolo IV. liga J Revúca – Medzibrod /uznesenie SsFZ-STK-2017/2018-

0014 

2. SP článok 48 – Striedanie hráčov 

 V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených SFZ môže družstvo striedať 

najviac 3 hráčov. V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených SsFZ a ObFZ a 

v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov. 

 V stretnutiach Slovnaft Cupu 2017/2018 môžu FK využiť striedanie najviac po 3 hráčov. V prípade 

nerozhodného výsledku sa stretnutie SC nepredlžuje, po 90 min. nasledujú kopy na bránu zo 

značky pokutového kopu po 5 pre každé družstvo.  

Nové tlačivo – Záznam z porady o organizácii stretnutia – je zverejnené na stránke SsFZ v časti 

Komisie – ŠTK – materiály. 

3. SP článok 43 – Registračný preukaz a identifikácia hráča 

 (3) Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem týchto prípadov:  

 a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o 

vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou a registračný preukaz mu ešte do 

termínu stretnutia nebol dodaný, alebo  

 b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a predloží platný 

registračný preukaz najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže.  

 (4) Hráč, ktorý nemá osobný doklad totožnosti s fotografiou, nesmie na stretnutie nastúpiť; to neplatí, ak 

hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho 

totožnosť podľa odseku 3 aj bez fotografie (napr. karta poistenca).  

 (5) Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 identifikovať hráča podľa predloženého 

dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a fotografie overiteľnej v ISSF za účasti kapitánov oboch družstiev 

a túto skutočnosť aj s odôvodnením uviesť v zápise o stretnutí. 

 (6) Ak hráč nemôže registračný preukaz predložiť podľa odseku 3 písm. b) preto, že bol zničený, stratený 

alebo odcudzený, je povinný predložiť najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu 

súťaže doklad potvrdzujúci túto skutočnosť. 

V prípade zabudnutia RP   

Upozorňujeme R na dôslednú kontrolu platnosti RP od začiatku súťažného ročníka, nakoľko už 

v jesennej časti viacerým preukazom končí ich platnosť. 

4. Nedostatky v stretnutí:  

 nesplnenie povinnosti bodu 3 – nepredloženie oscenovaných preukazov riadiacej komisii, resp. vyjadrenie: 

Fiľakovo, Detva, N. Baňa, Bytča, Lučenec, D. Kubín, Makov, Ružomberok jun. 

 vážne nedostatky – príprava stretnutia Trstená – Stráňavy, Trstená – odstupujeme DK SsFZ 

5. Vyžrebovanie súťaží dospelých a mládeže nájdete na stránke www.ssfz.sk  v časti: 

http://www.ssfz.sk/


a) Vyžrebovanie – súťaže 

b) Rozpis súťaží – vyžrebovanie 

6. Pripomíname, že v termínovej listine 2017/2018 platí Asociačný termín 9.-10.9.2017 /6.kolo/ len pre III. ligu 

dospelých. 

7. Opätovne dôrazne upozorňujeme účastníkov III. ligy na plnenie RS SsFZ 2017/2018, kap. XVII.Vyhotovenie 

videozáznamu zo stretnutia, bod 12.Z 15. kola neumiestnili, v zmysle nariadenia uvedeného článku, 

videozáznam do systému futbalnetFK: Žarnovica (Žarnovica - Námestovo), Lučenec (Lučenec – Teplička 

n/Váhom), Čadca (Čadca – R. Sobota)MFK Dukla (MFK Dukla – Fomat MT), Krásno (Krásno – L. Štiavnica) 

a Or. Veselé (Or. Veselé – Detva). Postupujte v zmysle pokynov, ktoré boli zverejnené v minulosti alebo 

zaslané prostredníctvom ISSF.  Prípadne technické problémykonzultujte s M. Majerovou 0903 584 383, alebo 

na frantisek.ferenc@futbalsfz.sk. Videozáznamy z 15. kola umiestnite dodatočne v priebehu týždňa. V prípade 

neplnenia uvedeného nariadenia postúpime na riešenie DK. 

8. Dôležitá informácia pre družstvá IV. ligy JUH. Je možné, že zo závažných dôvodov, technického charakteru, 

sa môže stať, že nebude možné vytvoriť zápis o stretnutí v prostredí ISSF. V takom prípade bude potrebné 

spracovať zápis o stretnutí v papierovej podobe. Na odstránení technických prekážok sa intenzívne pracuje. 

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar) 
1. KM oznamuje: 

 Ponúkame  z dôvodu počasia možnosť odohratia stretnutí 1. kola II. ligy U19,17 dňa 6.8.2017 o 8,00 
a 10,30, prípadne v skoršom čase. Dohodu vykonajú obidva FK formou podania do ISSF do 5.8.2017 
(sobota) do 10,00, vrátane informovania R,AR,DZ, ktorí si uvedenú zmenu overia telefonicky u predsedu 
KM  v termíne do 5.8.2017, do 12,00. 

 Žiadame rozhodcov a  delegátov zväzu, aby v 1. a 2. kole súťaží odkontrolovali v zmysle pokynov zo 
seminára R a DZ zdravotné vybavenie stretnutí – lekárske potvrdenia hráčov a uvedenie v ZoS a 
prítomnosť lekárov ( masérov)  na lavičkách v stretnutiach mládeže. O uvedených 2 podmienkach 
vykonajú záznam R aj DZ v ZoS a správe  DS – časť  D: Zdravotné zabezpečenie stretnutia. 
Uvedená úloha je trvalá  aj  pre prvé dve kolá stretnutí U19 a U15,13. 
Uvádzanie zdravotnej služby v ZoS  je trvalou úlohou pre R a DZ v stretnutiach mládeže v súťažnom 
ročníku 2017/2018 a KM bude uvedené kontrolovať a v spolupráci aj s KR prijímať opatrenia. 

 Dohoda o striedavom štarte hráča – max. 5 hráčov za jedno družstvo mládeže vykonajú FK formou ISSF a 
predložia FK skenompre súťaže žiakov do 16.8.2017 iba e-mailom . 

 Neschválené Dohody o spoločnom družstve v súťažnom ročníku  2017/2018: 
Predmier– Hrabové – U19  ( chýba vyjadrenie ObFZ  ZA), 

 Schválené striedavé štarty v súťažnom ročníku 2017/2018: 
Adrián Kytaš (1305084) – Or.Podzámok -> Istebné 
Šimon Gregor (1275071) – Medzibrod -> Brusno  
Marek Mišt (1266409) – Hrušov -> Vinica 
Filip Kováč (1293325) – L. Mikuláš -> Z. Poruba 
Patrik Holubčík (1306472) – O. Podzámok -> Istebné 
Adam Dudiak (1366254) – Čadca -> Oščadnica 
Róbert Rábik (1324642) – Čadca -> Oščadnica 
Jozef Červenák (1266419) – Hrušov -> Vinica 
Michal Bendík (1266363) – Hrušov -> Vinica 
Kristián Velebný (1266383) – Hrušov -> Vinica 
Ján Korpáš (1266355) – Hrušov -> Vinica 
Andrej Strelec (1318561) – Detva -> Zvolen 
Matej Suja (1281312) – Detva -> Zvolen 
Rastislav Ďurica (1318555) – Detva -> Zvolen 
Jakub Pohorelec (1272667) – Detva -> Zvolen 
Miroslav Kučerík (1292917) – Zborov n.Bystricou ->Krásno nad Kysucou 
Jakub Čuporák (1307406) – Podbiel -> Tvrdošín 
Martin Margeťák (1304872) – Liesek -> Tvrdošín 
Matúš Hrkeľ (1295084) – Liesek -> Tvrdošín 
Pavol Hrkeľ (1306475) – Liesek -> Tvrdošín 
Phillippe Schmidt (1361901) – Horná Štubňa -> Diviaky 
Patrik Kubalík(1292286) – Čadca -> Čierne. 

 Žiadame FK, aby pri podávaní žiadostí cez ikonu „Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy“ podávali 
žiadosť za každú kategóriu zvlášť. 

2. Schválené výnimky pre jesennú časť súť.roč.2017/2018: 
a) TJ Višňové (U19) – NE predz.dosp. 
b) FK Pohronie ZH (U19, U17) – ihrisko Dolná Ždaňa 

3. Neschválené výnimky pre jesennú časť súť.roč. 2017/2018: 
a) TJ Slovan Podvysoká (žiaci) – NE predz.dosp. – odporúčame podania jednotlivo, stretnutia U15,13 

a dospelých sa stretnú doma len 3x. 
4. KM nariaďuje odohrať: 
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a) III. liga U15, U13 sk.C – 1.kolo (Pohronie B – Sliač) z 29.8. na 30.08.2017(streda) o 16,00 a 18,00 – 
kolidácia stretnutia s A-družstvom. 

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

a) II. liga U19, U17 – 6.kolo (Pohronie ZH – K.N.Mesto) z 29.8. na 30.8.2017 o 10,00 a 12,30, 
b) III. liga dor.sk.Sever – 6.kolo (Rosina – Predmier) z 9.9. na 10.9.2017 o 10,30, 
c) III. liga dor.sk.Juh – 5.kolo (R.Sobota – Sliač) 2.9.2017 o 11,00 – zmena ÚHČ, 
d) IV. liga dor.sk.B – 4.kolo (Z.Poruba – Trstená) z 26.8. na 27.8.2017 o 10,30, 
e) IV. liga dor.sk.D – 4.kolo (Rapovce – Jesenské) 26.8.2017 o 16,30 – zmena ÚHČ. 

Žiaci 
f) II. liga U15, U13 sk. Sever – 4.kolo (Lučenec – B.Štiavnica) z 26.8. na 27.8.2017 o 15,00 a 17,00 ako 

pozápas II. ligy U19,17. 
g) II. liga U15, U13 sk.Juh – 4.kolo (Žarnovica – Fiľakovo) 26.8.2017 o 10,00 a 12,00 – opačné poradie, 

ihrisko FK Fiľakovo. 
6. KM neschvaľuje zmenu termínu, miesta a ÚHČ: 

a) II. liga U19, U17 – 6.kolo (Bytča – L.Mikuláš) z 29.8. na 30.8.2017 (streda) o 15,30 a 17,30 – chýba súhlas 
FK L.Mikuláš, kolidácia s I.ligou žiakov SFZ Akadémie Juventus ZA nie je dôvod na nariadenie zo strany 
KM, 

b) II.liga U19, U17 – 1.kolo (Bytča – Teplička nad Váhom) zo 6.8. na 16.8.2017 (streda) o 15,30 a 18,00 – 
neskoré podanie, hrá sa v pôvodnom termíne, 

c) III. liga dor.sk.Sever – 4.kolo (D. Kubín – Krásno nad Kys.)z 26.08.2017 na 27.8.2017 o 10,30 – hrá sa 
v pôvodnom termíne a na ihrisku D. Kubín, 

d) III. liga dor.sk.Sever – 1.kolo (Krásno nad Kysucou – Belá) z 29.8. na 14.9.2017 o 16,00 – chýba súhlas 
FK Belá, potrebné nové podanie obidvoch FK. 

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak) 
D-1 DK upozorňuje funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v Slovenskom pohári, že hráč môže 
počas účinnosti disciplinárnej sankcie na počet súťažných stretnutí, ktorá mu bola uložená v súťažiach SsFZ 
za previnenie v jarnej časti ročníka 2016/2017 (disciplinárna sankcia, resp. jej časť sa preniesla do súťažného 
ročníka 2017/2018), nastúpiť v stretnutiach Slovenského pohára. 
D-3 DK upozorňuje funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v Slovenskom pohári, že 
disciplinárne previnenia v týchto stretnutiach posudzuje a disciplinárne sankcie ukladá DK Slovenského 
futbalového zväzu.  
D-8DK upozorňuje funkcionárov FK na skutočnosť, že v ISSF pri nahrávaní nominácií na stretnutia v prípade, 
že na stretnutie je nominovaný hráč, ktorému bolo zrušené pozastavenie výkonu športu za 5 a 12 ŽK podľa D-
981 a 984-993, môže takémuto hráčovi byť pri nominácii v jeho riadku vysvietený červený výkričník. Napriek 
uvedenej skutočnosti je hráč oprávnený nastúpiť na stretnutie. 
D-9 Samuel Kurtulík 1258571 Námestovo 1 SN od 31.7.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.   
D-10 DK berie na vedomie podanie FK Podkonice zo dňa 30.7.17. Podanie ohľadom transferu hráča Lukáš Kupec 
1161298 z FK Podkonice do FK Jakub odstupuje na riešenie MaK SsFZ. 
D-11 DK berie na vedomie podanie FK Makov zo dňa 1.8.17. Podanie ohľadom transferu hráča DimitrijeŠaban 
1376563 z FK Makov do FK Tvrdošín odstupuje na riešenie MaK SsFZ. 
D-12 FK Kremnička dospelí pokarhanie + 10 € (uhradiť v MZF), DP 11 za neprístojnosť priaznivcov družstva v 
stretnutí III. ligy dospelí MFK Dukla Banská Bystrica-Martin. 
D-13 DK odvolaniu FK Čierne voči DS uvedenej pod D-6 na základe odporúčania sekretariátu SsFZ vyhovuje. DK ruší 
DS pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF). 
D-14 FK Trstená dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a, 64-4, 47-1b a 47-4 za nezabezpečenie 
prípravy stretnutia v zmysle nariadení SsFZ a neprístojnosť usporiadateľa v stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí 
Trstená-Stráňavy. 
D-15 František Tješš usporiadateľ FK Trstená dospelí 4 SN od 31.7.17, DP 47-1b, uhradiť 10 € v MZF. 
D-16 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:  
        D-913 Jozef Nákačka 1307572 Chlebnice na 1 SP do 31.10.17, uhradiť 5 € v MZF. 
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP SFZ. 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík) 
1. Upozornenie na zmenu SP:Súťažný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení SP z 21. júna 2015, SP z 

8. marca 2016, SP zo 6. júla 2016 a SP z 28. júna 2017 
Článok 48 Striedanie hráčov  
Pôvodný text: (1)V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených SFZ môže družstvo 
striedať najviac 3 hráčov.  
Zmena: V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených RFZ a ObFZ a v 
súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov. 
(2) Počet striedajúcich hráčov v súťažnom stretnutí mládeže a v súťažnom stretnutí ženského futbalu okrem 
vekovej kategórie žien ustanovuje rozpis súťaže.  
(3)Hráč, ktorý bol vystriedaný, alebo zo stretnutia odstúpil, nemôže v tom istom stretnutí opäť do stretnutia 
nastúpiť. V súťažných stretnutiach mládeže je možné uvedenú podmienku upraviť v rozpise súťaže inak.  
(4)Za dodržanie stanoveného počtu striedajúcich hráčov sú zodpovední kapitán družstva, tréner (prípadne 
asistent) a vedúci družstva. 



2. SFZ upozorňuje, že od 2.kola SC sú odmeny delegovaným osobám vo všetkých stretnutiach (bez výnimky) 
vyplácané EO SFZ. Z tohto dôvodu musia mať nominované osoby uzavretý pracovno-právny vzťah so SFZ. 
Nominovaní R majú dohody so SFZ uzatvorené, DZ obdržia podklady a pokyny prostredníctvom e-mailu.  

3. KR SsFZ dôrazne upozorňuje R a DZ na dodržiavanie nariadenia Športovo-technickej komisie, ktoré je 
uvedené pod bodom 3: SP článok 43 – Registračný preukaz a identifikácia hráča, kde je presne určený 
postup v prípade, ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného RP. Zvlášť upozorňujeme na dodržanie odseku 
(5): 
Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v odsekoch (3) a (4) identifikovať hráča podľa predloženého 

dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a fotografie overiteľnej v ISSF za účasti kapitánov oboch družstiev a 

túto skutočnosť aj s odôvodnením uviesť v zápise o stretnutí. 

4. KR SsFZ upozorňuje R a DZ, nominovaných v zmysle DL2 na stretnutia 2.ligy dorast, na dôsledné sledovanie 

ÚS Komisie mládeže, na základe ktorej môže dôjsť k zmene ÚHČ v stretnutiach, hraných 6.8.2017.  

5. Neuhradený ročný členský poplatok: Dibdiak, Dobrocký, Forgáč, Hanuska, Chovanec, Martvoň, Repka, 
Sitár,  

6. Ospravedlnenie R: Špalek 12.8.-27.8., Duraj 19.8., 20.8. do 14:00, Majer do 19.9., Vrtich PN od 29.7., Zemko 
25.8.-8.9., 23.9.-24.9., Danko 19.8., 3.9., Bednárik 19.8., 23.8.-24.8., 1.9., 4.9.-5.9., 8.9.-9.9., 12.9.-13.9., 
16.9., 20.9.-21.9., 25.9., 28.9.-29.9.,Jacková 6.8., Jelok 19.8.-20.8., Čičmanec 9.8., 25.8.-29.8., Hrivo 19.8., 
20.8. do 14:00, Chovanec do 31.8., Hromádka ukončenie PN k 1.9., Duraj 8.8.-10.8., Rohoň 19.8.-20.8., 3.9., 
Butora 26.8., Bulla 12.8.-13.8., 19.8., 26.8., Filkus 21.8.-26.8., Tutura 30.8.-2.9., Machyniak 26.8., 1.9.-2.9., 
Králik 26.8., Riško 5.8.-6.8.,12.8.-13.8.,20.8., Janíček 17.8.-19.8., Labuda 26.8., 31.8.-3.9., 

7. Ospravedlnenie DZ: Kubinec 26.8.-27.8., Konečný 1.9.-3.9., Polonec 26.8.-27.8., 2.9.-3.9., Bulla 19.8.-27.8., 
Piaček od 6.8., 

8. Zmena DL: 
13.8.17., 5C.liga, 2.K., ŠK Selce – MFK Strojár Krupina,  AR1 Čičmanec Radoslav za Polomský Stanislav 

 
Trénersko-metodická komisie (predseda Vojtech Kováč) 
1. TMK SsFZ  bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie 

(za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 7 hodín dňa 1. septembra 2017 (piatok) v 
Kalinove od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz 
– rýchle správy) do 20. augusta 2017 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK 
SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10.- € je potrebné uhradiť bankovým 
prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700 , správa 
pre príjmatela: meno a priezvisko. 

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh) 
1/   PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽÍ : oznamujeme všetkým účastníkom stredoslovenských súťaží v ženskom futbale stav 
prihlášok v súťaži žiačok  :  
Skupina A :  Martin, Ružomberok, Žilina, Považská Bystrica, Liptovský Mikuláš.  
Skupina B : Podbrezová, SLC B. Bystrica, Lučenec, Levice. Rieši sa prihláška Bánoviec.    
V súťaži žiačok ešte stále čakáme na podnety hlavne k systému turnajov, k termínom ich konania, hracím časom 
a rozhodovaniu. Bude sa hrať určite v dvoch skupinách sever a juh, s počtom hráčok 8+1, pri dohode klubov vopred, 
sa môže hrať aj 11 na 11.  Zásadnou novinkou by mala byť  hra s ofsajdami aj pri hre 8+1.  Dva turnaje sa budú hrať 
určite  cez pracovné dni. 
2/  V súťaži junioriek sú prihlásené Oravský Podzámok, Štiavnik, Martin, Podbrezová, Topoľčany, Nové Zámky a 
Poprad.  Rieši  sa  prihláška  Žiliny B.  Súťaže sú vytvorené v ISSF.  Hrací systém  bude vytvorený po definitívnej 
uzávierke počtov účastníkov, Súčasne sa pripravuje vyžrebovanie súťaže aj s ohľadom na  termínovú listinu 
republikových súťaží a už aj   II. líg, v ktorej budú aj termíny reprezentácií, ktorým budeme  prispôsobovať naše 
termínové listiny hlavne podľa reprezentácií mládeže.  V prípade kolízie so Slovenským pohárom budú prípustné 
náhradné termíny.   
Pre účastníkov súťaže platí,  že oficiálnym hracím dňom v súťaži bude nedeľa o 10,30 h.  Prípadné žiadosti na iný 
termín pošlite obratom, aby sa dali akceptovať do vyžrebovania.  
3/  Oznamujeme prípadným záujemcom, že ŠKF VIX Žilina usporiada dňa 19.8. v Dolnom Hričove ženský futbalový 
turnaj Letný Vix Cup že je ešte možnosť sa prihlásiť.  Informácie na tel. čísle 0905 342399.    V prípade usporiadania 
ďalších turnajov v ženskom futbale nahláste na KŽF ich konanie v záujme ich propagácie.   
4/  Oznamujeme termín stredoslovenského výberu WU-14 ( ročníky 2004 ), ktorý sa bude konať dňa 11.septembra 
v Martine.  Súbežne sa pripravuje aj výber v Banskej Bystrici pre dievčatá južnej časti regiónu.  Termín bude 
oznámený. Žiadame aktérov futbalu žiačok o doporučovanie dievčat pre výbery, odkiaľ vzíde následne nominácia na 
celoslovenský turnaj výberov regiónov 20.-21.9. 2017 v Dunajskej Lužnej.  Prípravný zraz vybratých dievčat v tejto 
kategórii sa uskutoční ešte v termíne 29.augusta v Žiline.  Pozvánky budú doručené dievčatám priamo a zároveň aj 
klubom.                                                                                                                                                                                                                    
 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila) 
V zmysle RaPP  čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) a rozhodnutia VV SFZ z 18.7.2017 (hlasovanie per rollam) sa 
žiadosť o prestup amatéra podáva : 

- od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 
- od 01.07. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením). 

mailto:peterstefanak@gmail.com


Upozorňujeme teda, že 31.7.2017 (v pondelok) sa končilo letné registračné obdobie bez obmedzenia – prestup 
klasický. Najčastejšou chybou pri určovaní výšky odstupného za amatéra v zmysle RaPP, čl. 37 je nerešpektovanie 
bodu (2)“Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý 
dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje“ (v tomto a v najbližšom zimnom registračnom období teda do 
30.6.2018). V prípade nesprávne uvedenej výšky odstupného (nižšia suma) adresujte podanie na DK, ku ktorej je 
nový klub príslušný. 
Zároveň upozorňujeme, že RaPP bol opätovne upravený a teraz platný nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – 
Predpisy – Poriadky pod názvom Registračný a prestupový poriadok (účinný od 18.7.2017). 

 
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 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. Oznamujeme Vám touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa 
rozhodnutia konferencie SFZ. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou, 
aby ste si pred použítímeshopu pozorne prečítali návody nižsie, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa 
minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne:https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a 
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit. Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie 
https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit. Stav položiek v eshope sa neustále 
aktualizuje a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom 
septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O 
používaní tejto špeciálnej položky Vás budú podrobne informovať pracovníci SFZ začiatkom septembra 
prostredníctvom ISSF. 
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