Spravodajca č. 23/2016-17

2.12. 2016

Do pozornosti futbalových klubov
Na základe rozhodnutia Konferencie SFZ týkajúceho sa prerozdelenia prijatých prostriedkov vo forme členských
príspevkov pre FK majúce mládežnícke družstvá zaradené v súťažiach SFZ, RFZ a ObFZ, žiadame funkcionárov FK,
aby si (vo vlastnom záujme) prekontrolovali svoje fakturačné údaje v ISSF – najmä číslo účtu v tvare IBAN. V prípade
otázok a akýchkoľvek problémov kontaktujte Františka Ferenca (frantisek.ferenc@futbalsfz.sk), prípadne vedúceho
sekretára SsFZ. V prípade, že klub nemá uvedený údaj v ISSF je potrebné zaslať na adresu: matejka@ssfz.sk
kratučkú žiadosť doloženú kópiou potvrdenia z bankového domu, alebo iného dokladu na ktorom je číslo účtu(v tvare
IBAN) a názov FK – napr. hlavička výpisu z účtu. V prípade, že klub nebude mať uvedené údaje v ISSF v poriadku
(prípade nebude mať uvedené) vystavuje sa riziku, že sa nestane prijímateľom podielu z členských príspevkov (mal by
byť zasielaný SFZ od 10.12.2016) a následne aj príspevku na činnosť družstiev mládeže z podielu zo štátneho
príspevku ktoré obdrží SFZ v roku 2017.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
1. ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v jesennej časti súťažného
ročníka 2016/2017.
2. Vyhodnotenie súťaží dospelých a štatistické údaje za jesennú časť 2016/2017 sú k nahliadnutiu na stránke SsFZ
v časti Komisie – ŠTK – Materiály
3. Priebežný stav postupov a zostupov FK v súťažiach SsFZ v nadväznosti na reorganizáciu súťaží SFZ od
súťažného ročníka 2017/2018 bude aktualizovaná na stránke SsFZ v časti Priebežný stav súťaží v dvoch
súboroch:
• Priebežný stav súťaží 3 /pri počte vypadávajúcich 3 družstiev zo SFZ/
• Priebežný stav súťaží 4 /pri počte vypadávajúcich 4 družstiev zo SFZ/
Podrobnejší a aktuálny priebežný stav budeme zverejňovať po termíne rozdelenia nadstavbovej časti súťaží SFZ
/po 26.3.2017/.
Priebežné vyhodnotenie poradia FK /región SsFZ/ v Slovnaf Cupe 2016/2017 nájdete tak isto na stránke SsFZ
v časti Priebežný stav súťaží.
4. Jarná časť súťažného ročníka 2016/2017 začína:
• 19. marca 2017 /29.kolo III. liga/
• 26. marca 2017 /14.kolo IV. a V. liga/

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)
1. KM SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev mládeže v jesennej časti súťažného
ročníka 2016/2017.
2. KM oznamuje:
a) Všetky stretnutia dorastu a žiakov jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 boli odohraté.
b) Jarná časť súťažného ročníka 2016/2017 začína nasledovne:
• dorast - 25.3. resp. 26.3.2017,
• žiaci – 1.4. resp. 2.4.2017,
• žiaci (III. liga U15, U13 sk.C) – 22.4. resp. 23.4.2016.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)
D-539 DK odvolaniu FK Dolný Kubín voči DS uvedenému pod D-537 na základe odporúčania sekretariátu SsFZ
vyhovuje. DK ruší DS pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF).
D-540 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FKKováčová, Kremnička, Hrochoť, Liptovský Hrádok a
Detvadospelí pozastavenie súťažnej činnosti družstva podľa DP 43-5 od 02.12.16, pokuta po 200 € + 10 € (uhradiť
v MZF) a zákaz transferov od 02.12.16 do uhradenia nedoplatku, DP 64-7 za neuhradenie MZF za mesiac október
2016 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvá FK, že v prípade uhradenia
nedoplatku po termíne odohrania MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DS
(družstvu za každé takto odohrané MFS bude udelené disciplinárne opatrenie odobratie 3 bodov a po prípadnom
odobratí 18 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).
D-541 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FKSlovenská Ľupča a Kremnica dorast pozastavenie
súťažnej činnosti družstva podľa DP 43-5 od 02.12.16, pokuta po 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) a zákaz transferov od
02.12.16 do uhradenia nedoplatku, DP 64-7 za neuhradenie MZF za mesiac október 2016 v dodatočne stanovenom
termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvá FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohrania
MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DS (družstvu za každé takto odohrané
MFS bude udelené disciplinárne opatrenie odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 18 bodov bude družstvo
vylúčené zo súťaže).
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP SFZ.

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1. V termíne 2. – 4. decembra 2016 sa vo Wellness hoteli Alexandra v Liptovskom Jáne uskutoční seminár

rozhodcov programu TALENT.

2. Stretnutie KR SsFZ s predsedami KR ObFZ sa uskutoční 2. decembra 2016 od 16:00 hod. vo Wellness
hoteli Alexandra v Liptovskom Jáne.
3. Na zasadnutie KR, ktoré sa uskutoční 4.12.2016 o 8:30 vo Wellness hoteli Alexandra v Liptovskom Jáne
predvolávame nasledovných rozhodcov: Považan, Ježík, Foltán, Maslen, Valetýni, Petrík, Nedbal, Kyzek,
Gombala, Šimko, Závodský, Hlinica, Medveď, Čuboň, Ligas, Marko, Moják, Machyniak, Kmetík,
Gregorec, Bujňáková, Kučera S., Pašák, Mihálik E., Forbak.Účasť je povinná!
4. Do dnešného dňa neuhradili členský príspevok nasledovní R: Kmetík, Melicher, Rohoň, Staškovan.
Žiadame o okamžité uhradenie!
5. Oznamujeme Vám termíny zimných seminárov:
10.2. – 12.2.2017 Seminár DZ SsFZ a prihlásených DZ ObFZ (obnovenie licencie A)
03.3. – 05.3.2017 Seminár rozhodcov 3.L a programu TALENT
10.3. – 12.3.2017 Seminár všetkých rozhodcov 4., 5.L
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie
zúčastniť.
6. Žiadame KR ObFZ o nahlásenie DZ, ktorí sa zúčastnia semináru 10.2. - 12.2.2017 za účelom obnovenia
licencie “A“ najneskôr do 15.12.2016 spolu s ich kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, bydlisko, telefonický
a mailový kontakt) na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ Oznamujeme zástupcom družstiev žiačok, že kvalifikačný turnaj o postup na Majstrovstvá Slovenska sa bude
konať 22. 1. 2017 v Športovej hale v Badíne. Uzávierka termínu podávania prihlášok je pre náš región je do 3.12.
2016. Predbežný záujem pošlite obratom na kontaktný email nemethlaco55@gmail.com. Štartovať môžu aj dve
družstvá jedného klubu, ale v prípade postupu jedného z nich na finálový turnaj nemôžu tam hráčky druhého družstva
už štartovať. Finálový turnaj Halových majstrovstiev Slovenska sa bude hrať opäť v Púchove v dňoch 4. – 5. 2. 2017,
kde všetky náklady hradí SFZ a účastníci si hradia len dopravu na finálový turnaj.
2/ MIKULÁŠSKY TURNAJ JUNIORIEKO O POHÁR PREDSEDU SsFZ
Oznamujeme klubom ženského futbalu, že dňa 4. decembra 2016 sa v Žiline uskutoční halový turnaj junioriek do 19
rokov O Pohár predsedu SsFZ. Hrať sa bude v hale VTJ. Kapacita turnaja je už naplnená, ale pozývame všetkých
funkcionárov, trénerov a priaznivcov ženského futbalu na tento turnaj.
3/ V termíne 28. 12. 2016 sa v Žiline uskutoční už 17. ročník Medzinárodného halového turnaja JUNIOR VIX CUP .
Na turnaji môžu štartovať hráčky ročníkov 2001 s turnajovou výnimkou možnosti použitia troch hráčok ročníkov 2000.
Doposiaľ prihlásené družstvá ŠKF VIX Žilina, Spartak Trnava, Duslo Šaľa a Havířov. V tomto ročníku je obmedzená
kapacita na osem účastníkov.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1. Na základe čl. 12/8 RaPPnie je možné v tomto období, až do začiatku zimného registračného obdobia podávať
žiadosti o registráciu hráča, staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).
2.Upozorňujeme funkcionárov FK, že naďalej platí v matričnej pôsobnosti SsFZ výnimka, schválená VV SsFZ – viď
RS SsFZ 2016/2017, kapitola XXIII. Poplatky, bod12 – registrácia do dovŕšenia 10. roku veku je oslobodená
od poplatku. Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkých adeptov futbalu v tomto veku riadne zaregistrovať.
3.Na základe konzultácie s Matrikou SFZ oznamujeme, že registračné obdobie pre hráčov – amatérov z a do
zahraničia sa zhoduje s registračným obdobím bez obmedzenia pre amatérov, teda od 1.7. do 31.8. a od 1.1. do 15.3.
kalendárneho roka.
4.V zmysle konzultácie znenia RaPP s matrikou SFZ oznamujeme, že transfer (prestup s obmedzením) schválený
v letnom registračnom období je možné v zimnom registračnom období - pre transfer s obmedzením (1.1.2017 –
31.3.2017) predčasne ukončiť. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v zmysle RaPP
za transfer (v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom istom registračnom (zimnom) období
transfer bez obmedzenia (do 15.3.2017) alebo s obmedzením (do 30.3.2017). Zároveň je však potrebné dodržať pri
uvedenom postupe ustanovenia čl. 18/5.

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. Chceme sa touto cestou opakovane obrátiť na funkcionárov FK, ktorí nezaslali podklady k vytvoreniu adresára
FK, ktorého nekompletná verzia je umiestnená ako príloha RS SsFZ 2016/2017 na stránke SsFZ
a z z predchádzajúcich oznámení sa nedovtípili, aby „návratku“ s potrebnými údajmi zaslali (doručili) v čo
najkratšom čase na sekretariát SsFZ. Návratku pri troške snahy nájdete na stránke SsFZ v časti Aktuality (z

2.6.2016), ako aj na stránke www.ssfz.futbalnet.sk pod názvom Návratka – adresár klubov. Doteraz chýbajú
v Adresári FK (aj na škodu samotných klubov) kontakty na:
FK družstiev dospelých: Poltár, Tornaľa, Čierne, Rajec, Varín, Or. Poruba, Bešeňová, Nižná, Vrútky,
Sásová, Priechod a Divín.
FK družstiev mládeže: Bacúch, R. Sobota, Sliač, Istebné, Turzovka, Zákamenné, Podvysoká, Oščadnica,
Or. Polhora, Liesek, Habovka, Heľpa, Brezno, Kremnica, Očová, Dudince, Cinobaňa, Stará Bystrica,
Zuberec, Or. Podzámok, Klin a Brusno – CVČ .
Takáto práca v „hlbokej ilegalite“ bráni najzákladnejším kontaktom medzi klubmi i riadiacim orgánom a klubmi
(odloženie stretnutia, overenie farby dresov, zmeny miesta a času MFS a pod.).
3. Program zasadnutí orgánov SsFZ v roku 2016:
-zasadnutie VV 9.12.2016 (v piatok) o 10,00 hod. v budove OU v B. Bystrici,
-konferencia SsFZ 9.12.2016 (v piatok) o 14,00 hod. v kongresovej sále OU v B. Bystrici.
Slávnostné vyhlásenie XXII. Ročníka ankety Vyhlásenie 11-tky SsFZ za rok 2016 so spoločenským
programom sa uskutoční 5.1.2017 (štvrtok) o 19,00 hod. v hoteli LUX v B. Bystrici.
4. Dávame do pozornosti funkcionárom FK, ktorí sa príkladne starajú o výchovu mladých futbalistov, že sa môžu
uchádzať o podporu zo strany SsFZ v dvoch projektoch:
- Podpora vybraných turnajov mládeže,
- Podpora vybraných FK.
Podrobné informácie k obom projektom, ako i židosti o zaradenie... nájdete na stránke www.ssfz.sk v časti
DOKUMENTY.
5. Žiadame touto cestou všetkých členov orgánov SsFZ, ktorí majú konto v ISSF,ak tak ešte neurobili (ako R
a DZ), aby si (na základe obdžaných pokynov prostredníctvom ISSF) vygenerovali FA pre úhradu členského
príspevku a túto FA riadne uhradili. V opačnom prípade sa ich prístup môže znefunkčniť. V prípade nejasností
kontaktujte vedúceho sekretára SsFZ.
Delegovanie:
Halová sezóna mládeže SFZ – 1. kolo MŽ – ZA kraj – 3.12.2016 od 9,00 Šimko – Legíň,
Halová sezóna mládeže SFZ – 1. kolo MŽ – BB kraj – 4.12.2016 od 9,00 Šimnko – Legíň.
23. ročník Medzinárodného halového turnaja žiakov O pohár Jozefa Vengloša 10.12.2016 ŠH Štiavničky BB
E. Gemzický – I. Tokár.

