Spravodajca č. 23/2017-18

8.12. 2017

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
Dňa 4.12.2017 zasadal v B. Bystrici VV SsFZ, ktorý okrem iných:
Vzal na vedomie:
- Informáciu predsedu Volebnej komisie Konferencie SsFZ o priebehu a výsledkoch 2.
zasadnutia VK,
- informácie podané predsedom SsFZ o činnosti a rozhodnutiach vyšších futbalových orgánov,
- informácie o vyhodnotení ankiet – vyhodnotenie 11-tky SsFZ za rok 2017, najúspešnejších
trénerov (dospelí, ÚTM, mládeţ) za rok 2017 ako i anketu rozhodca a asistent rozhodcu
v súťaţiach SsFZ za rok 2017, ktoré budú slávnostne vyhlásené v B. Bystrici 5.1.2018.
Prerokoval:
- prípravu slávnostného vyhlásenia XXIII. ročníka ankety 11-tka SsFZ za rok 2017,15.
ročník najúspešnejších trénerov SsFZ a 3. ročník ankety rozhodcu a asistenta rozhodcu
v súťaţiach SsFZ a s ním spojeného spoločenského večera a prijal opatrenia,
- návrh rozpočtu SsFZ na rok 2018, ktorý bude predloţený na rokovanie Konferencie
SsFZ,
- plán práce orgánov na I. polrok 2018 – termíny,
- správu MaK SsFZ za letné registračné obdobie 2017,
- programový materiál „Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v rokoch
2017 – 2021“, ktorý bude predmetom rokovania Konferencie SsFZ,
- zaoberal sa prípravu volebnej Konferencie SsFZ, ktorá sa uskutoční 15.12.2017 v B.
Bystrici.
Schválil:
- návrh predsedu SsFZ a predsedu DK SsFZ o zastavení účinnosti rozhodnutí Disciplinárnej
komisie SsFZ
u previnení z jesennej časti ročníka 2017/2018 v rozsahu:
1) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov
uloţených na počet
súťaţných stretnutí podľa čl. 17 ods. 4 DP SFZ,
2) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov
uloţených na počet
majstrovských stretnutí podľa čl. 37 ods. 5 DP SFZ (disciplinárne sankcie za ŢK hráčov),
3) zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uloţených
na počet
súťaţných stretnutí podľa čl. 40 DP SFZ,
4) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov, ktoré
boli zmenené
na základe ţiadostí jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 41 DP SFZ,
5) zahladzuje doteraz udelené a evidované ŢK, ktorými boli hráči v súťaţiach dospelých a
dorastu napomenutí v jesennej časti ročníka 2017/2018,
6) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov
uloţených na počet súťaţných stretnutí podľa čl. 16 ods. 1 DP SFZ.
- mimoriadny finančný príspevok z rezervy „vybrané turnaje“ vo výške 250 € pre MFK Strojár
Krupina na podporu pri organizácii X. ročníka halového futbalového turnaja „O putovný pohár
Šaňa Komissa“, ktorý sa uskutoční 14.12.2017a pre ŠK CVČ Brusno na halový futbalový
turnaj mládeţe 200 €, finančný príspevok bude zaslaný na účet FK, po splnení náleţitostí
„Pravidlá pre rozdelenie a vyúčtovanie ..... – vybrané turnaje mládeţe,
- návrh rozpočtu SsFZ na rok 2018, ktorý bude predloţený na rokovanie Konferencie SsFZ,
- plán práce orgánov na I. polrok 2018 – termíny,
- návrh programového materiálu „Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ
v rokoch 2017 – 2021“, ktorý bude predmetom rokovania Konferencie SsFZ,
- na základe ţiadosti HK SsFZ o posúdenie súladu faktúry vystavenej MFK Tatran L. Mikuláš
pre OFK Teplička nad Váhom s RS SsFZ a princípom kompenzácie nákladov vniknutých
MFK Tatran odstúpením druţstiev SD a MD OFK Teplička zo súťaţe, VV SsFZ konštatuje, ţe
náklady (cestovné) spojené s uvedeným MFS sú oprávnené a nariaďuje OFK Teplička ich
uhradenie vo výške 313,56 €, v termíne do 20.12.2017, pod následkom odstúpenia na DK,

-

Michaelu Potančokovú za členku Volebnej komisie SFZ.

Upozornenie:
Aj v roku 2018 pokračuje SsFZ v systéme podpory mládeţníckeho futbalu prostredníctvom podpory
vybraných turnajov a vybraných FK. Všetky podrobnosti sú v „Pravidlách pre rozdelenie a .......“,
ktoré sú , spolu s príslušnými vzormi ţiadostí k dispozícii na stránke SsFZ v časti DOKUMENTY.
Termíny predloţenia ţiadostí:
- vybrané turnaje – do konca januára 2018,
- vybrané FK – do konca februára 2018.
Zároveň upozorňujeme poberateľov príspevkov z uvedených foriem podpory za rok 2017, ţe
v zmysle „Pravidiel pre rozdelenie a .....“ je potrebné zaslať vyúčtovanie a potrebné doklady :
- za vybrané turnaje (ak tak uţ neurobili) najneskôr do 31.12.2017,
- za vybrané FK – najneskôr do 15.1.2018.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
1. Nové mobilné číslo predsedu ŠTK SsFZ, Jaroslav Jekkel - 0902229333
2. Priebeţný stav súťaţí SFZ - SsFZ je zverejnený na stránke SsFZ v sekcii – Priebeţný stav súťaţí.
3. ŠTK SsFZ schvaľuje všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie druţstiev v súťaţiach dospelých
za jesennú časť súťaţného ročníka 2017/2018.
4. Začiatky súťaţí v jarnej časti súťaţného ročníka 2017/2018:
 III. liga, IV. liga S – 18. marca 2018
 IV. liga J, V. liga A,B,C,D – 25. marca 2018.

Komisia mládeţe(predseda Ján Majsniar)
(mladezssfz@gmail.com)
1. KM oznamuje:
a) KM na svojom zasadnutí schválila všetky výsledky stretnutí, dosiahnuté v jesennej časti
súťaţného ročníka 2017/2018.
b) Jarná časť súťaţného ročníka 2017/2018 začína 24. 3. 2018, resp. 25. 3. 2018.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)
D-615 DK oznamuje funkcionárom FK, ţe na návrh predsedu DK SsFZ a predsedu SsFZ, VV SsFZ na
svojom zasadnutí dňa 4.12.2017 rozhodol o zastavení účinnosti zostatkov disciplinárnych sankcií v rozsahu
uvedenom v spravodajcovi pod správou z VV SsFZ. Na základe uvedeného, sú naďalej účinné len zostatky
disciplinárnych sankcií jednotlivcov a druţstiev FK, ktoré boli uloţené na časové obdobie, pričom bola taktieţ
zrušená evidencia ŢK, ktoré obdrţali hráči v jesennej časti ročníka 2017/2018, teda všetci hráči v rámci
súťaţí SsFZ nemajú v súčasnosti evidovanú ţiadnu ŢK.
D-616 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Lučenec, Sása, Detva, a Rakytovce dospelí
pozastavenie súťaţnej činnosti druţstva podľa DP 43-5 od 7.12.17, pokuta po 200 € + 10 € (uhradiť v MZF)
a zákaz transferov od 7.12.17 do uhradenia nedoplatku, DP 64-7 za neuhradenie MZF za mesiac október
2017 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné druţstvo FK, ţe v prípade
uhradenia nedoplatku po termíne odohrania MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-7 s uplatnením
príslušného DS (druţstvu za kaţdé takto odohrané MFS bude udelené disciplinárne opatrenie odobratie 3
bodov a po prípadnom odobratí 18 bodov bude druţstvo vylúčené zo súťaţe).
D-617 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Rapovce dorast pozastavenie súťaţnej činnosti
druţstva podľa DP 43-5 od 7.12.17, pokuta po 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) a zákaz transferov od 7.12.17 do
uhradenia nedoplatku, DP 64-7 za neuhradenie MZF za mesiac október 2017 v dodatočne stanovenom
termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné druţstvo FK, ţe v prípade uhradenia nedoplatku po termíne
odohrania MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DS (druţstvu za
kaţdé takto odohrané MFS bude udelené disciplinárne opatrenie odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí
18 bodov bude druţstvo vylúčené zo súťaţe).
Proti rozhodnutiu DK je moţné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP SFZ.

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)
1. Termíny zimných seminárov 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.

Trénersko-metodická komisie (predseda Vojtech Kováč)

1 .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.

Komisia ţenského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ Schvaľujeme posledné výsledky Regionálnej ligy junioriek a konečnú tabuľku po jesennej
časti súťaţe.
2/ Neodohrané zápasy ligy ţiačok sa odohrajú v náhradných termínoch na jar.
3/ Kluby, ktoré usporiadate do konca roka nejaké turnaje, dajte na vedomie ich termíny, aby
sa pomohlo pri ich propagácii.
4/ V Ţiline sa uskutoční 28. decembra 18. ročník Medzinárodného halového turnaja JUNIOR VIX CUP
dievčat do 16 rokov. Informácie na tel. 0905 342399.
5/ Upozorňujeme účastníkov dievčenských súťaţí, aby doplnili správcovi súťaţe všetky odohraté zápasy, ţe
všetky zápasy jesennej časti súťaţí musia byť odohrané ešte teraz na jeseň.

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.

Odvolacia komisia SsFZ (Ladislav Krnáč – poverený vedením)
Rokovanie OK SsFZ formou per rollam:
Odvolanie OFC L. Sliače voči rozhodnutiu ŠTK SsFZ č.2 písmeno d) zverejnené v Spravodajcovi SsFZ
č.19/2017-18.
Odvolacia komisia na základe hlasovania členov formou per rollam v zmysle čl.85 2b DP odvolanie zamieta.
ŠTK SsFZ postupovala zmysle čl.82 1b SP.
Odvolací vklad vo výške 50 € bude zahrnutý v MZF pre 1. OFC L. Sliače za mesiac december 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 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. Najbliţšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční v pondelok 15.12.2017 o 10,00 hod v mieste konania
Konferencie SsFZ v B. Bystrici.
3. Volebná Konferencia SsFZ sa uskutoční 15.12.2017 o 14,00 hod. v B. Bystrici.
4. 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,
dôveruje 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.
5. Najbliţšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční v pondelok 4 .12.2017 v B. Bystrici o 15,00 hod.
6. VV SFZ, na svojom zasadnutí 7.11.2017schválil výzvy na predkladanie ţiadostí o finančný príspevok a
schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predloţených ţiadostí v rámci druhej etapy projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Na stránke SFZ v časti PROJEKTY – Infraštruktúra II. etapa nájdete:



Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok 2018 2. etapa
Formulár - záväzná žiadosť 2018

Delegovanie na HSM
ŠH Badín 8,00 – 14,00
sobota 9.12.2017 Šimko - Bulla
nedeľa 10.12.2017 Šimko - Bulla
Pohár J. Vengloša, 16.12.2017, 8,00 – 16,00 ŠH Štiavničky Šimko + 1, za obsadenie jednotlivých stretnutí
zodpovedný Šimko.

