Spravodajca č. 17/2017-18

27.10. 2017

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
1. Nové mobilné číslo predsedu ŠTK SsFZ, Jaroslav Jekkel - 0902229333
2. Z dovodu nepriaznivej predpovede počasia na najbliţšie obdobie, schvaľujeme odohratie MFS
dospelých a mládeţe posledných kôl na náhradných schválených hracích plochách.
3. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS
 28.10.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 13.kolo IV. liga J Šalková – Rakytovce
 28.10.2017 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga B T. Štiavnička – Dúbrava
 28.10.2017 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Lieskovec – Sásová
 29.10.2017 /nedeľa/ o 14,00 hod. 13.kolo IV. liga S Stráňavy – Ruţomberok jun.
 01.11.2017 /streda/ o 13,00 hod. 8.kolo V. liga B Niţná – T. Štiavnička
 04.11.2017 /sobota/ o 10,00 hod. 14.kolo IV. liga S Ruţomberok jun. – Staškov /UT Ruţom./
 04.11.2017 /sobota/ o 13,30 hod. 7.kolo V. liga B T. Štiavnička – Sučany
 04.11.2017 /sobota/ o 13,30 hod. 7.kolo IV. liga J Pliešovce – Vinica
 04.11.2017 /sobota/ o 13,30 hod. 13.kolo III. liga Detva – Fiľakovo
 05.11.2017 /nedeľa/ o 13,30 hod. 7.kolo V. liga C Priechod – Hrochoť
4. ŠTK schvaľuje odohrať MFS v obrátenom poradí:
 29.10.2017 /nedeľa/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Hrochoť – Kováčová
 28.10.2017 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo III. liga L. Štiavnica – L. Hrádok /L. Štiavnica 10€
MZF/
6. Nedostatky z MFS:
 Tvrdošín – Trstená /papierový zápis, nezabezpečenie internetovej siete/
 Poltár – Revúca /oneskorený začiatok MFS, opodstatnene, neskorý začiatok predzápasu
mládeţe/
 Krupina – Lieskovec /oneskorený začiatok MFS, zlyhanie nahratia nominácie hráčov D/
 D. Strehová – Lubeník /nezabezpečenie internetovej siete po stretnutí/

Komisia mládeţe(predseda Ján Majsniar)
(mladezssfz@gmail.com)
1. KM oznamuje:
a) Výnimočne v stretnutiach 28.10. a 29.10.2017 nie je pri uplatnení RS- VIII/6a ( odloţenie
stretnutia z dôvodu nepriaznivého počasia) potrebné ţiadať telefonicky súhlas predsedu
KM, usporiadajúci FK to rieši odoslaním fotografií na adresu mladezssfz@gmail.com a
súčasne v ISSF podaním na KM - oznámením o zrušení stretnutia, telefonickým
vyrozumením súpera a rozhodcov (DZ) stretnutia (je to výnimka KM na nasledujúci
víkend). Ţiadame neposielať fotografie na osobný MT predsedu KM.
Z tohto dôvodu prípadne neodohraté stretnutia ( 28.9. a 29.9.2017 ) je moţné výnimočne
z dôvodu súčasného nepriaznivého počasia odohrať do 5.11.2017, resp. po telefonickej dohode
s KM (KM overí moţnosť delegovania zo strany KR ) aj v termíne od 30.10.2017 do 3.11.2017.
Po tomto termíne neodohraté stretnutia budú kontumované z dôvodu, ţe stretnutia z jesennej
časi nie je moţné prenášať do jarnej časti prebiehajúceho súťaţného ročníka.
b) Záleţitosť týkajúca sa FK Novohrad Lučenec B (U15) je v riešení KM,
c) Nariaďujeme odohrať stretnutie III. ligy dorastu Sever, Belá – Turzovka dňa 4.11.2017 o 14,00 (
prípadnú dohodu o predohratí pred týmto termínom majú moţnosť predloţiť obidva FK
podaním najneskôr do 29.10.2017).
d) Odstupujeme:
DK SsFZ
Oščadnica (U19) – nenastúpenie na stretnutie IV. ligy dor.sk.A (Rajec – Oščadnica),
Podvysoká (U19) – nenastúpenie na stretnutie IV. ligy dor.sk.A (Strečno – Podvysoká),
Braväcovo (U19) – pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí RP.
e) Neskoré začiatky:
Poltár – Braväcovo (U19) – neskorý príchod H,
Chlebnice – Z. Poruba (U19) – problémy s počítačom D,
Bánová – K. N. Mesto (U15) – problémy s PC D.
2. KM schvaľuje zmenu termínu, miesta a ÚHČ:

Dorast
a) II. liga U19, U17 – 13.kolo (Pohronie ZH – Lučenec) 29.10.2017 o 10,00 a 12,00 – ihrisko
Ţiar nad Hronom,
b) II. liga U19, U17 – 14.kolo (Jupie – K.N.Mesto) zo 4.11. na 5.11.2017 o 10,00 a 12,00,
c) III. liga dor.sk.Juh – 13.kolo (Fiľakovo – Revúca) 28.10.2017 o 14,00 – pomocná HP
Fiľakovo.
3. KM kontumuje MFS:
a) IV. liga dor.sk.A – 12.kolo (Rajec – Oščadnica), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK
Rajec, podľa SP čl.82/b,
b) IV. liga dor.sk.A – 12.kolo (Strečno – Podvysoká), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK
Strečno, podľa SP čl. 82/b.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)
D-516 Marek Botoš 1188016 Blatnica DK na základe opraveného odborného stanoviska KR SsFZ podľa DP
38-1 upúšťa od uloţenia DS.
D-517 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Peter Ďanovský 1132945 Blatnica DK podľa DP 38-1 a
kap. XX. ods. 35 RS 2017/2018 upúšťa od uloţenia DS (ČK za zmarenie gólovej príleţitosti drţaním súpera
v 20´ stretnutia V. ligy skupina B dospelí Blatnica-Chlebnice), uhradiť 10 € v MZF.
D-518 Miroslav Buček 1227778 Rudinská 1 SN od 23.10.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-519 Martin Slivoš 1296932 Liptovský Hrádok 2 SN od 23.10.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-520 Szilárd Čavnický 1345818 Jesenské 2 SN od 23.10.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-521 Benjamín Vrábel 1309219 Varín 2 SN od 23.10.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-522 Martin Jaššo 1296751 Rosina 4 SN + zmena podmienečnej DS 2 stretnutia na nepodmienečne od
23.10.17, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.
D-523 DK berie na vedomie podanie FK Čierny Balog zo dňa 23.10.17 ohľadom stretnutia IV. ligy skupina
Juh dospelí Medzibrod-Čierny Balog.
D-524 Na základe správy DZ Michal Gajdošík 1275065 Čierny Balog DK podľa DP 38-1 upúšťa od uloţenia
DS.
D-525 Ján Hrtánek 1266436 Bytča 1 SN od 23.10.17, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.
D-526 Adam Kostúr 1315980 MFK Dukla Banská Bystrica 2 SN od 23.10.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-527 Na základe podnetu KM SsFZ Michal Košík 1275121 Braväcovo 2 SN od 26.10.17, DP 64-1a, uhradiť
5 € v MZF.
D-528 Na základe podnetu KM SsFZ Ján Plieštik tréner FK Braväcovo dorast 8 SN od 26.10.17, DP 64-1a,
uhradiť 5 € v MZF.
D-529 Na základe podnetu KM SsFZ Kamil Košík vedúci druţstva FK Braväcovo dorast 8 SN od 26.10.17,
DP 64-1a, uhradiť 5 € v MZF.
D-530 Adrian Markus 1279990 Braväcovo 4 SN od 26.10.17, DP 64-1a, uhradiť 5 € v MZF.
D-531 FK Braväcovo dorast pokuta 100 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za pokus o neoprávnený
štart hráča na cudzí RP v stretnutí III. ligy skupina Juh dorast Poltár-Braväcovo.
D-532 Andrej Kováč 1199844 Trstená 1 SN od 23.10.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-533 Martin Blaško 1269050 Selce 1 SN od 23.10.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-534 Matej Libič 1159391 Šálková 2 SP do 30.6.18, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.
D-535 DK berie na vedomie podanie FK Čierne zo dňa 23.10.17 ohľadom stretnutia V. ligy skupina A dospelí
Štiavnik-Čierne.
D-536 DK berie na vedomie podanie FK Štiavnik zo dňa 23.10.17 ohľadom stretnutia V. ligy skupina A
dospelí Štiavnik-Čierne.
D-537 Na základe oznámenia o nedostatkoch Tomáš Boháčik tréner FK Tornaľa dospelí 4 SN od 23.10.17,
DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.
D-538 Na základe oznámenia o nedostatkoch FK Tornaľa dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP
48-1c, 48-4, 64-1a a 64-4 za neprístojnosti trénera a priaznivca druţstva v stretnutí IV. ligy skupina Juh
dospelí Tornaľa-Jupie FŠ MH.
D-539 Na základe oznámenia o nedostatkoch FK Štiavnik dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP
57-1f, 57-2, 58-2e a 58-3 za neprístojnosť diváka v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Štiavnik-Čierne.
D-540 DK berie na vedomie podanie FK Revúca zo dňa 24.10.17 ohľadom prijatých opatrení týkajúcich sa
zamedzenia nešportového a hrubého nešportového správania sa priaznivcov druţstva dospelých.
D-541 Na základe podnetu KM SsFZ FK Oščadnica dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za
nenastúpenie druţstva na stretnutie IV. ligy skupina A dorast Rajec-Oščadnica.
D-542 Na základe podnetu KM SsFZ FK Podvysoká dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za
nenastúpenie druţstva na stretnutie IV. ligy skupina A dorast Strečno-Podvysoká.
D-543 DK odvolaniu FK Nová Baňa voči DS uvedenej pod D-512 na základe stanoviska sekretariátu SsFZ
vyhovuje. DK ruší DS pokuta 100 € + 10 €.
D-544 DK odvolaniu FK Rapovce voči DS uvedenej pod D-513 na základe stanoviska sekretariátu SsFZ
vyhovuje. DK ruší DS pokuta 50 € + 5 €.

D-545 DK odvolaniu FK Dolný Kubín zo dňa 26.10.17 voči DS uvedenej pod D-507 na základe stanoviska
ŠTK SsFZ nevyhovuje. Odvolanie podľa DP 84-4 odstupuje na riešenie Odvolacej komisii SsFZ.
D-546 Štefan Kudláč 1334333 Staškov 2 SN od 23.10.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-547 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŢK od 23.10.17 na 1 MFS:
Ivan Šebík 1155535 Čadca, uhradiť 10 € v MZF.
Marko Turan 1358458 Nová Baňa, uhradiť 10 € v MZF.
Nikola Tasič 1385673 Makov, uhradiť 10 € v MZF.
Lukáš Hrnčiar 1300420 Poltár, uhradiť 10 € v MZF.
Andrej Pipíška 1164351 Tornaľa, uhradiť 10 € v MZF.
Martin Hraško 1184031 Pliešovce, uhradiť 10 € v MZF.
Peter Belko 1153192 Medzibrod, uhradiť 10 € v MZF.
Tomáš Hollý 1172892 Rajec, uhradiť 10 € v MZF.
Marek Beháň 1180252 Strečno, uhradiť 10 € v MZF.
Michal Bielik 1120865 Varín, uhradiť 10 € v MZF.
Andrej Letrik 1238949 Blatnica, uhradiť 10 € v MZF.
Ján Gajdoš 1273792 Priechod, uhradiť 10 € v MZF.
Maroš Choma 1102271 Sásová, uhradiť 10 € v MZF.
Tomáš Gemzický 1270347 Bacúch, uhradiť 10 € v MZF.
Adam Hlinka 1273807 Selce, uhradiť 10 € v MZF.
Tomáš Nemec 1295495 Hnúšťa, uhradiť 10 € v MZF.
Filip Pagáč 1308175 Krásno nad Kysucou, uhradiť 5 € v MZF.
Vladimír Levický 1332258 Revúca, uhradiť 5 € v MZF.
Dominik Zsíros 1295810 Tornaľa, uhradiť 5 € v MZF.
Dávid Paľaga 1348321 Halič, uhradiť 5 € v MZF.
D-548 Ţiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:
D-451 Milomir Sivčevič 1210531 Tisovec zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.
D-492 Lukáš Ďugel 1199671 Zborov nad Bystricou zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je moţné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP SFZ.

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)
Sekretariát SsFZ chce aj touto cestou poţiadať DZ a rozhodcov, ktorí majú dohody so SsFZ o porozumenie,
nakoľko z dôvodov, ktoré nedokáţeme ovplyvniť budú aj za mesiac september zaslané výplaty na účty
s určitým omeškaním. V kaţdom prípade sa však budeme snaţiť dodrţať termín uvedený v dohodách
v bode 7.
1. Prerokované sťaţnosti: Č. Balog (Medzibrod – Č. Balog) – sťaţnosť opodstatnená - postúpené DK
SsFZ, Trstená (Tvrdošín - Trstená) - sťaţnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 40 € v MZF) –
postúpené DK SsFZ, Čierne (Štiavnik - Čierne) – sťaţnosť odstúpená DK SsFZ.
2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, ţe KR nebude akceptovať námietky a
sťaţnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náleţitosti v zmysle kapitoly XVIII a
XIX Rozpisu súťaţí vo futbale 2017/2018. Pri sťaţnosti na výkon R voči udeleniu ŢK povaţuje
KR podnet za závaţný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŢK. Za závaţné
pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR SsFZ je neoprávnené udelenie ČK hráčovi,
prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne
neuznaný gól. Poplatok podľa kap. XXIV. ods. 7 RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov
opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou,
resp. stiahnutia sťaţnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie.
3. Termíny najbliţšie plánovaných akcií:
1. ZMENA!!! Seminár rozhodcov programu Talent sa uskutoční v termíne 3.-5.11.2017,
2. Zimné semináre R a DZ:
Seminár R 3.L a PT 26. – 28.1.2018
Seminár DZ 2. – 4.2.2018 (DZ 3.L 2.-3.2.2018, DZ 4.,5.L 3.-4.2.2018)
Seminár R 4. a 5.L 16. – 18.2.2018 (SEVER 16.-17.2.2018, JUH 17.-18.2.2018)
Ţiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záleţitostí tak, aby ste sa mohli
uvedených akcií zúčastniť.
4. Ospravedlnenie R: Lepieš 7.11.-26.11., Hajdová PN od 23.10., Širanec 17.11.-19.11., Auxt 3.11.5.11., Bujňáková PN od 24.10.,

Trénersko-metodická komisie (predseda Vojtech Kováč)
1.TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať v Banskej Bystrici
školenie trénerov UEFA B licencie (min. 18 poslucháčov) pre drţiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS
C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch:
1. blok 17. – 19. 11. 2017
2. blok 15. – 17. 12. 2017

12. – 14. 01. 2018
06. 03. 2018 – záverečné skúšky
Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného).
Prihlášku na školenie posielajte do 1.novembra 2017 na priloţenom tlačive prihlášky (www.ssfz /
aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska
cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
2.TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať v Banskej Bystrici
školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 18 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez
kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch:
1. blok 25. – 26. 11. 2017
2. blok 16. – 17. 12. 2017
06. 02. 2018 – záverečné skúšky
Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného)
Prihlášku na školenie posielajte do 1. novembra 2017 na priloţenom tlačive prihlášky (www.ssfz /
aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ,
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
3.TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať doškoľovací
seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúţi na predĺţenie platnosti
trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2017 (piatok – štátny sviatok) v priestoroch FF
UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 6.
novembra 2017 na priloţenom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská
Bystrica.
4.TMK SsFZ oznamuje FK, ţe v spolupráci s TMK TFZ bude v priestoroch zasadačky TFZ Martin
organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez
kvalifikácie. Rozsah školenia je 60 vyučovacích hodín, z toho je 48 hod. kontaktnej výuky - školenie trvá 2 x
2 dni + záverečná skúška. Prvý blok bude rozdelený na dva dni a to v dňoch 13.01.2018 (sobota)
a 21.01.2018 (nedeľa), druhý blok bude v dňoch 10.-11.02.2018 (sobota - nedeľa) a záverečné skúšky
07.03.2018. Predpokladaná suma za školenie bude do 100 €. Touto cestou ţiadame záujemcov o toto
školenie, aby vyplnili tlačivo prihlášky (zverejnená na stránke www.tfz.sk v časti dokumenty - tlačivá)
a doručili ho na sekretariát TFZ v Martine . Prihlášky je moţné zasielať do 31.12.2017 na sekretariát TFZ.
3. blok

Komisia ţenského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/Upozorňujeme účastníkov súťaţí na dôsledné dodrţiavanie rozpisu súťaţe v ustanoveniach
o povinnostiach domácich druţstiev, zabezpečenie rozhodcu a funkcie rozhodca laik ako aj bezprostredné
nahodenie zápasu do systému po jeho skončení.
2/ Upozorňujeme účastníkov Regionálnej ligy junioriek, aby obratom nahlásili náhradné termíny
neodohraných zápasov.
3/ Turnaj ligy ţiačok v Banskej Bystrici sa z viacerých dôvodov odkladá. Najbliţší turnaj sa bude konať
3.11. 2017 v Martine so začiatkom o 9,00 hodine.
4/ Oznamujeme klubom futbalu dievčat, ţe ŠKF VIX Ţilina usporiada dňa 17.11. 2011 v Športovej hale na
Javorku turnaj prípraviek 2006 a mladších a popoludní turnaj junioriek do 19 rokov. Predbeţný záujem a
informácie na tel. čísle 0905 342399.
5/ Kluby, ktoré usporiadate do konca roka nejaké turnaje, dajte na vedomie ich termíny, aby sa pomohlo pri
ich propagácii.
6/ Ďakujeme druţstvu ţiačok Podbrezovej za výbornú reprezentáciu na celoslovenskom finálovom turnaji v
Minichampions lige v Nemšovej a blahoţeláme k zisku druhého miesta.

Odvolacia komisia (Ladislav Krnáč – poverený vedením)
Rokovanie OK formou per rollam:
Odvolanie TJ TATRAN Turzovka voči rozhodnutiu KM SsFZ 1/h, zverejnené v spravodajcovi SsFZ 11/2017
zo dňa 15.09.2017.
OK na základe hlasovania členov OK formou per rollam ruší rozhodnutie KM SsFZ.
Dôvod je nedodrţanie termínov podľa SP zo strany KM SsFZ.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
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.

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. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Ţiadame Vás touto cestou, aby ste si pred
pouţítím eshopu pozorne prečítali návody niţsie, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa
minimalizovalo mnoţstvo otázok. Sú to hlavne:https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit. Taktieţ dávame to pozornosti metodické usmernenie
https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit.
Úhrada delegovaných osôb kreditom https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada-delegovanych-osob-kreditom .
Usmernenie k čerpaniu PHM za kredity
Natankované PHM by sa malo minút posledným oficiálnym zápasom mládeţe v roku 2017 vedeného
v ISSF systéme v mnoţstve, ktoré zodpovedá najazdeniu moţných kilometrov na zápasy mládeţe
od 1.10.2017 do posledného oficiálneho zápasu mládeţe Vašeho klubu v roku 2017 vedeného v ISSF
systéme. PHM budete ďalej môcť “nabíjať” na karty, ale nie uţ za kredity, ale za platbu platobnou kartou
na eshope. Zmeníme to uţ 1.12.2017 priamo v eshope. SFZ to priamo kontrolovať nebude,
dôverujeme Vám, avšak z dôvodu akejkoľvek budúcej kontroly ministerstva alebo iných orgánov
je nevyhnutné dodrţiavať vyššie uvedené skutočnosti. Na budúci rok by ste kredity mali dostať ešte
pred začiatkom sezóny, aby ste ich vedeli plnohodnotne čerpať o čom budete včas informovaný.
Upozorňujeme touto cestou FK, ţe kredit sa nedá preniesť do roku 2018 a je potrebné ho vyčerpať
vrátane kreditu na PHM kartách do konca roku 2017. V opačnom prípade bude SFZ nútený
nevyčerpaný kredit (peniaze) vrátiť do štátnej pokladnice. Kontaktnou osobou na SFZ pre eshop
je Branislav Jelok +421 903 455 470.
Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je
Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.
3. Najbliţšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 9.11.2017 v B. Bystrici o 12,00 hod.
4. Tradičné koncoročné stretnutie vedenia SsFZ s členmi komisií a úsekov SsFZ sa uskutoční 9.11.2017
(vo štvrtok) o 17,30 v reštaurácii Atlét na Štiavničkách v B. Bystrici. Ţiadame touto cestou predsedov
všetkých komisií SsFZ, aby uvedenému termínu prispôsobili program svojich zasadnutí,
komunikovali účasť svojich členov na tomto podujatí a následne informovali sekretariát SsFZ.

