Správa o činnosti VV SsFZ
od ostatnej Konferencie SsFZ konanej v mesiaci jún 2021 formou hlasovania per rollam
(materiál určený delegátom Konferencie SsFZ 13.01.2022)

VV SsFZ v období od ostatnej Konferencie SsFZ, konanej v mesiaci december 2020 formou
hlasovania per rollam zasadal podľa možností, aké mu poskytovali opatrenia prijaté v boji
s pandémiou Covid 19. V uvedenom období sa uskutočnilo 5 riadnych zasadnutií výkonného
výboru. Dôležité rozhodnutia boli prijaté hlasovaním členov VV prezenčne, ale aj formou
hlasovania per rollam.
Na svojom zasadnutí 1. 7. 2021 v B. Bystrici:

Zobral na vedomie:
-

kontrolu uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ a o pokračujúcej rekonštrukcii Domu futbalu,
a výsledkoch hlasovania delegátov Konferencie SsFZ per rollam v podaní predsedu SsFZ,
vyhodnotenie súťažného ročníka 2020/2021 v podaní predsedov ŠTK a KM SsFZ,
informáciu o príprave volebnej Konferencie SsFZ,
informáciu o vydaní knižnej publikácie pri príležitosti 100. Výročia vzniku SsFZ,
diskusné príspevky členov VV, ktoré odzneli v priebehu zasadnutia.

Schválil:
-

Rozpis súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2021/2022,
zaradenie družstiev dospelých a mládeže pre súťažný ročník 2021/2022 do súťaží riadených
SsFZ,
nominačné listiny rozhodcov a DZ pre súťažný ročník 2021/2022,
návrh KR SsFZ, aby v prípade nedostatku delegátov nebol obsadzovaný DZ na stretnutie III.
ligy U19,
návrh KR, aby v prípade nedostatku R boli nominovaní rozhodcovia z nominačnej listiny SFZ.

Neschválil:
-

návrh na rozšírenie III. ligy U19 sk. JUH na 15 účastníkov a jej doplnenie o družstvo MFK
Revúca,
návrh na rozšírenie II. ligy U15 a U13 sk. JUH na 15 účastníkov a jej doplnenie o družstvá FK
Brezno.

Na svojom zasadnutí 26.8. 2021 v B. Bystrici:
Zobral na vedomie:
-

kontrolu uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ a o pokračujúcej rekonštrukcii Domu futbalu,
v podaní predsedu SsFZ,
- informáciu sekretariátu SsFZ o výsledkoch hlasovania členov VV SsFZ formou hlasovania per
rollam v ktorom schválili od posledného zasadnutia VV:
 na návr KR SsFZ zmeny v nominačných listinách R pre súťažný ročník 2021/2022
 zloženie komisií a úsekov SsFZ pre súťažný ročník 2021/2022
 rozdeleniesumy 10.000€ z projektu „Propagácia futbalu a prípravky“ v roku 2021 pre
jednotlivé ObFZ v pôsobnosti SsFZ,
- informáciu vedúceho sekretára o hospodárení SsFZ v I. polroku 2021,
- informácie predsedov riadiacich komisií ŠTK, KM a KŽF SsFZ o priebehu aktívov a príprave
súťažného ročníka 2021/2022,
- informácie predsedov ŠTK a KM o rozbehu súťaží SsFZ a prvých kôl SP,
- informáciu predsedu ŠTK o obhliadke ihrísk a stave futbalovej infraštruktúry u družstiev, ktoré
postúpili do súťaží riadených SsFZ,
- informácie predsedu HK a vedúceho sekretára o platobnej disciplíne FK,
- informáciu zástupcu KR SsFZ o priebehu letných seminárov R a DZ.
Prerokoval:
- prípravu Konferencie SsFZ – december 2021,
Schválil:
-

-

Borisa Suju, ako kandidáta SsFZ za člena Volebnej komisie SFZ,
na návrh KM SsFZ, na základe RS SsFZ 20218/2022 čl. V, bod 5. a) , v zmysle čl. XXIII, bod
3. , poplatok vo výške 500 €, pre ŠKM Liptovský Hrádok za odhlásenie družstva dorastu z V.
ligy sk. B,
príspevok vo výške 300 € na vydanie publikácie „Vyhne - história športu“ z projektu „Pravidlá
poskytovania finančných príspevkov z prostriedkov SsFZ na podporu vydávania publikácií
venovaných vzniku a histórii činnosti futbalových klubov v mestách a obciach regiónu
stredného Slovenska“

Na svojom zasadnutí 29.9. 2021 v Sielnici:
Zobral na vedomie:
- kontrolu uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ a o pokračujúcej rekonštrukcii Domu futbalu,
v podaní predsedu SsFZ,
- hodnotenie priebehu súťaží v podaní predsedov ŠTK, KM a KŽF,
- informáciu o príprave dokumentu o plnení podmienok o počte R v súťažiach SsFZ,
- informáciu o príprave dokumentu o plnení počtu družstiev mládeže v súťažiach SsFZ,
- informácie predsedu ŠTK o plnení podmienok licenčného systému a stave infraštruktúry
v kluboch štartujúcich v súťažiach SsFZ,
- informácie predsedu SsFZ o výsledkoch z pracovnej porady vedenia SsFZ s predsedami
ObFZ v pôsobnosti SsFZ, ktoré predchádzalo zasadnutiu VV,
- informácie predsedu DK SsFZ o podaných podnetoch súvisiacich s rozhodnutiami KR SsFZ.
Prerokoval:
- prípravu volebnej Konferencie SsFZ – 16. 12. 2021 v B. Bystrici.

Schválil:
- preloženie prerokovania a prijatie opatrení k dokumentom:
 Plnenie podmienok o počte rozhodcov v súťažiach SsFZ
 Plnenie podmienok o počte družstiev mládeže v súťažiach SsFZ
na najbližšie zasadnutie VV,
- na základe uznesenia z pracovnej porady vedenia SsFZ s predsedami ObFZ rozdelenie
funkcií vo VV SsFZ, vyplývajúce zo znenia čl. 43, bod 4) a 5), na najbližšie volebné
obdobie, ako aj iné volené pozície, nasledovne:
Žilinský kraj:
 podpredseda SsFZ za Žilinský kraj
 člen - zástupca ObFZ za Žilinský kraj
 člen - zástupca FK za Žilinský kraj
 člen – zodpovedný za riadenie súťaží v kategóriách mládeže a jej rozvoj
 člen - zástupca rozhodcov
Banskobystrický kraj:
 podpredseda SsFZ za Banskobystrický kraj
 člen - zástupca ObFZ za Banskobystrický kraj
 člen - zástupca FK za Banskobystrický kraj
 člen – zodpovedný za riadenie súťaží v kategórii dospelých
 člen - zástupca trénerov
Orgány pre zabezpečenie spravodlivosti:
Disciplinárna komisia – Banskobystrický kraj
Odvolacia komisia – Žilinský kraj
Kontrolór SsFZ - Revízna komisia SsFZ:
kandidát zo Žilinského kraja a kandidát v Banskobystrického kraja – podľa územnej
príslušnosti zvoleného predsedu SsFZ (z opačného kraja).
- dočasné zaradenie DZ Dušana Zdechovana na nominačnú listinu DZ SsFZ,
- pozastavenie výkonu funkcie člena OK SsFZ M. Spišiakovi do definitívneho ukončenia
záležitostí prejednávaných DK SsFZ, v ktorých vystupuje sám, alebo v pozícii
splnomocnenca.

Na svojom zasadnutí 21.10. 2021 v B. Bystrici:
Zobral na vedomie:
- kontrolu uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ a o pokračujúcej rekonštrukcii Domu futbalu,
v podaní predsedu SsFZ,
- priebežné hodnotenie priebehu jesennej časti súťaží v podaní predsedov ŠTK a KM SsFZ
- informácie vedúceho sekretára k príprave rozpočtu SsFZ na rok 2022,
- informáciu vedúceho sekretára o nemožnosti realizovať doškoľovacie semináre trénerov
prezenčnou formou, TMK SsFZ informuje vo svojej správe o možnostiach postupu formou
vebinárov realizovaných dištančnou formou,
- informácie predsedu SsFZ o príprave vyhlásenia 11-tky SsFZ za rok 2020, a 2021,
- informáciu vedúceho sekretára z rokovania VK SsFZ,
- informácie vedúceho sekretára o písomnej žiadosti Jozefa Kvasnu o uvoľnenie z pozície
náhradníka člena Volebnej komisie SsFZ za BB kraj z osobných dôvodov, ako aj žiadosti
Miroslava Matušova o uvoľnenie z funkcie člena volebnej komisie zo zdravotných dôvodov
a prípadné jeho ponechanie v pozícii náhradníka za BB kraj, ako aj o doručenom návrhu
ObFZ B. Bystrica v ktorom navrhuje Miroslava Barana za člena Volebnej komisie SsFZ,

Prerokoval:
- odloženú správu KR o plnení podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev
dospelých. Na základe predloženej informácie konštatoval, že k 30.9.2021 neplnia v zmysle
RS SsFZ 2021/2022, kapitola V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, odstavec 7,
uvedenú podmienku – podľa nahlásenia jednotlivých KR ObFZ FK: III. liga – Kováčová
(chýbajú 2 rozhodcovia), L. Hrádok (-2), Žarnovica (-2), Or. Veselé (-1), Rakytovce (-2), D.
Kubín (-2). IV. ligy – Detva (-2), Príbelce (-1), Tornaľa (-2), Hajnáčka (-2), Badín (-1),
Šalková (-1), Pliešovce (-2), (- Makov (-2), Z. Poruba (-2), Belá - Dulice (-1), Diviaky (-1),
Bešeňová (-2), Bobrov (-1). V. ligy – Veľký Blh (-2), Čebovce (-2), Hnúšťa (-1), D. Niva (-2)
Krupina (-2), H. Nemce (-1), Hliník n/Hronom (-2) Sásová (-2), Jakub (-2),Hriňová (-2),
Sučany (-1), Turč. Štiavnička (-1), Or. Jasenica (-2), Nižná (-2), Vavrečka (-2), Švošov (-2),
Chlebnice (-1), Liesek (-2), Trstená (-1), Važec (-2), Belá (-1), St. Bystrica (-1), Radôstka (-1),
Višňové (-1), Bitarová (-1), Varín (-1), Gbeľany (-1). VV SsFZ u l o ž i l menovaným FK
povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2022, pod následkom
uplatnenie finančného postihu v zmysle RS SsFZ 2021/2022, kapitola XXIII. Poplatky, ods.4.
Prípadné nezrovnalosti v klubovej príslušnosti R odporúča riešiť s príslušnou KR ObFZ, ktoré
jediné vedú evidenciu klubovej príslušnosti R vo svojej pôsobnosti a tiež predkladajú aktuálny
zoznam pre potreby KR SsFZ,
- odloženú správu o plnení podmienok o počte družstiev mládeže v podmienkach SsFZ
a konštatoval:
 časť klubov naplnila uvedené ustanovenia RS SsFZ len formálne, bez zabezpečenia
reálneho naplnenia tohoto ustanovenia
 vzhľadom k pretrvávajúcom okolnostiam a pandemickým opatreniam, ktoré
nepriaznivo ovplyvnili činnosť skoro všetkých FK, neprikročí v tomto období k prijatiu
opatrení v zmysle RS
 doporučuje novozvoleným orgánom SsFZ upraviť RS pre budúce obdobie tak, aby sa
vylúčila možnosť formálneho naplnenie uvedeného ustanovenia a kluby sa venovali
reálne výchove mladých futbalistov.
- prípravu Konferencie SsFZ – december 2021,

Zvolil:
Miroslava Barana, na obdobie do konania volebnej Konferencie SsFZ za člena Volebnej
komisie SsFZ.
Na svojom zasadnutí 18.11. 2021 v B. Bystrici:
Zobral na vedomie:
- kontrolu uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ a o pokračujúcej rekonštrukcii Domu futbalu,
v podaní predsedu SsFZ,
- vyhodnotenie priebehu jesennej časti súťaží v podaní predsedov ŠTK a KM SsFZ,
- správu o činnosti MaK za letné registračné obdobie, podanú predsedom MaK,
- informáciu predsedu TMK o pripavenosti ankiet:
 XXVII. ročníka ankety 11-tka SsFZ za rok 2021
 IXX. ročník ankety Najúspešnejčí tréneri SsFZ za rok 2021,
termín a spôsob vyhlásenia ankiet, z dôvodu pandémie,prenecháva na rozhodnutí
novozvolených orgánov SsFZ,
- informáciu vedúceho sekretára o hospodárení SsFZ k 15.11.2021,
Prerokoval:
- plán práce orgánov SsFZ na I. polrok 2022, konštatoval, že táto agenda patrí do výhradnej
kompetencie novozvolených orgánov zväzu, navrhol len termín prvého zasadnutia
novozvoleného VV SsFZ na deň 14.1.2022,

-

-

-

-

návrh rozpočtu SsFZ na rok 2022, konštatoval, že predloží delegátom konferencie „rámcový“
návrh rozpočtu tak, aby novozvolené orgány SsFZ mohli pružnejšie upatniť vlastné predstavy
o konkrétnom použití finančných prostriedkov v jednotlivých položkách rozpočtu,
na základe často kladených otázok vyplývajúcich z uplatnenia ustanovení RS SFZ a SsFZ, na
základe vzniku III. líg v riadení SFZ, konštatuje, že platia všetky ustanovenia uvedené v RS
SsFZ 2021/2022 v kap. XII. Postup, zostup a zaradenie družstiev. Pre jednoduchšie
pochopenie uplatnenia všetkých ustanovení RS SFZ a SsFZ spracovala ŠTK SsFZ modelový
dokument, vychádzajúci z aktuálneho stavu tabuliek jednotlivých súťaží a tento je k dispozícii
na stránke www.ssfz.sk v časti Priebežný stav súťaží,
prípravu Konferencie SsFZ 16.12.2021:
 Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti ssFZ v rokoch 2018 – 2021 –
hodnotiaca správa
 návrh rozpočtu na rok 2022
 pripravenosť volieb
 organizačné zabezpečenie konferencie
„Stanovisko členov Disciplinárnej komisie SsFZ“ k aktuálnym podaniam na DK SFZ.

Schválil:
- v hlasovaní členov VV SsFZ, formou hlasovania per rollam, rozdelenie prostriedkov z
pripravovanej výzvy Eurá z EURA, vo výške765 000 €, nasledovne:
 65 000 € vyčlenil na projekt dokončenia DOMU FUTBALU (asanácia garáží, výstavba
oporného múru na vytvorenie parkovacích miest, úprava zelene, vnútorné vybavenie)
 200 000 € na modernizáciu infraštruktúry FK III. ligy – rozdelí SsFZ
 500 000 € na modernizáciu infraštruktúry prioritne FK IV. a V. líg – rozdelia príslušné
ObFZ v pôsobnosti SsFZ, podľa schváleného kľúča (počet družstiev v súťažiach
SFZ, SsFZ a ObFZ),
- z dôvodu obmedzenej činnosti FK, návrh nepokračovať, tak ako v minulom roku, v projekte
„Vybrané FK“, a prostriedky určené na 2. príspevok pre vybrané kluby rozdelil nasledovne:
 jednorazový príspevok vo výške1 000 € pre kluby, ktorých družstvá dorastencov
štartujú v III. lige U19 a U17
 jednorazový príspevok vo výške 500 € pre kluby, navrhnuté KM SsFZ (základná
podmienka mať v súťažiach SsFZ zaradené družstvá MŽ, SŽ a doradu), ktoré
dlhodobo príkladne vychovávajú mladých futbalistov,
- návrh na neuplatňovanie tzv. servisného poplatku (RS SsFZ 2021/2022, kap. XXIII., bod 10.)
za jesennú časť súťažného ročníka 2021/2022 a doporučuje ho novozvoleným orgánom SsFZ
v budúcnosti neuplatňovať a považovať ho za benefit poskytovaný SsFZ klubom,
- návrh programu Konferencie SsFZ 16.12.2021:
1. Otvorenie, privítanie hostí
2. Prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ
3. Minúta ticha za zosnulých v priebehu volebného obdobia
4. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov
a overovateľov zápisnice
5. Vystúpenie hostí
6. Správa mandátovej komisie
7. Schválenie programu konferencie
8. Kontrola plnenia uznesení z ostatnej konferencie
9. Schválenie Rokovacieho poriadku SsFZ
10. Schválenie Volebného poriadku SsFZ
11. Potvrdenie Volebnej komisie SsFZ
12. Príhovor predsedu SsFZ
13. Správa o činnosti VV SsFZ od ostatnej konferencie
14. Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v podmienkach SsFZ v rokoch 2018 – 2021 –
hodnotiaca správa
15. Správa Kontrolóra SsFZ a predsedu Revíznej komisie SsFZ
16. Informácia o hospodárení SsFZ v roku 2021

17. Schválenie Rámcového rozpočtu SsFZ na rok 2022
18. Odovzdanie ocenení
19. Voľba predsedu SsFZ a zároveň kandidáta na funkciu člena VV SFZ za SsFZ,
predstavenie kandidátov
20. Prestávka
21. Voľba členov VV SsFZ, Kontrolóra SsFZ a predsedu RK SsFZ, predsedov orgánov
zabezpečenia spravodlivosti SsFZ (DK, OK)
22. Voľba delegátov a ich náhradníkov na Konferenciu SFZ za SsFZ
23. Schválenie návrhu kandidáta SsFZ Jána Kováčika na funkciu prezidenta SFZ
24. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov SsFZ a SFZ
25. Diskusia
26. Informácia o prijatých uzneseniach
27. Záver
- návrh Rokovacieho poriadku SsFZ
- návrh Volebného poriadku SsFZ
- návrh tlačIva „ Návrh kandidáta na funkciu volenú Konferenciou SsFZ 16.12.2021“
a Prehlásenie kandidáta“,
- návrh „Rámcového rozpočtu SsFZ na rok 2022“,
Po oboznámení sa z obsahom dokumentu, zaslaného členmi DK SsFZ VV SsFZ, vyslovuje VV SsFZ
dôveru členom , ako aj predsedovi DK SsFZ.

Prehľad prijatých uznesení
ZÁPISNICA č. 03/2021
Zo zasadnutia VV SsFZ konaného dňa 01. júla 2021 v zasadacej miestnosti ŠH Štiavničky
v Banskej Bystrici.
Uznesenie č.22/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Kontrolu uznesení v podaní J. Parša
Uznesenie č.23/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Aktuálne informácie v podaní J.Parša
Uznesenie č.24/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Vyhodnotenie súťažného ročníka 2020/2021 tak, ako ich prezentovali predsedovia ŠTK a KM
SsFZ.
Uznesenie č.25/2021
VV SsFZ
Schvaľuje:
RS SsFZ 2021/2022 spolu s navrhnutými zmenami štartovného a zmenami v časti TRÉNERI.
Prítomní: 10
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie č.26/2021
VV SsFZ
Schvaľuje:
a) Zaradenie družstiev dospelých a mládeže do súťaží SsFZ.

Prítomní: 10
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neschvaľuje:
a) Rozšírenie III.ligy U19 sk.Juh a jej doplnenie o FK Revúca
Prítomní: 7
Za: 3
Zdržal sa: 3
Proti: 1
b) Rozšírenie II.ligy U15, U13 sk Juh a jej doplnenie o FK Brezno.
Prítomní: 10
Za: 4
Zdržal sa: 3
Proti: 3
Uznesenie č.27/2021
VV SsFZ
Schvaľuje:
a) V prípade, keď KR SsFZ nebude mať dostatok delegátov na obsadenie III. ligy U19,
DZ nebude obsadený.
Prítomní: 10
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
b) Nominačné listiny R a DZ tak, ako ich navrhla KR SsFZ.
Prítomní: 10
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
c) V prípade potreby, nominovať na stretnutia aj R a DZ z NL SFZ.
Prítomní: 10
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 2
Uznesenie č.28/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Informácie o príprave volebnej Konferencie SsFZ v podaní predsedu SsFZ.
Uznesenie č.29/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Podnety, ktoré odzneli v tomto bode.
ZÁPISNICA č. 04/2021
Zo zasadnutia VV SsFZ konaného dňa 26.08.2021 v zasadacej miestnosti ŠH Štiavničky
v Banskej Bystrici.
Uznesenie č.30/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Kontrolu uznesení v podaní J. Parša.
Uznesenie č. 31/2021
VV SsFZ
a) Berie na vedomie:
Aktuálne informácie v podaní J.Parša.
a) Schvaľuje:
návrh Borisa Suju za člena Volebnej komisie SFZ za SsFZ.
Prítomní: 7
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie č. 32/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Vyhodnotenie priebehu Aktívu ŠTK, KM a KŽF.

Uznesenie č. 33/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Vyhodnotenie seminárov R a DZ a FP R v podaní zástupcu KR Ľ.Samotného.
Uznesenie č. 34/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Správu HK a sekretariátu o platobnej disciplíne FK.
Uznesenie č. 35/2021
VV SsFZ
Schvaľuje:
na návrh KM SsFZ, na základe RS SsFZ 20218/2022 čl. V, bod 5. a) , v zmysle čl. XXIII, bod
3. , poplatok vo výške 500 €, pre ŠKM Liptovský Hrádok za odhlásenie družstva dorastu z V.
ligy sk. B,
Prítomní: 7

Za: 7

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Uznesenie č. 36/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Informáciu o hospodárení SsFZ za I. polrok 2021.
Uznesenie č. 37/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Informácie o príprave Volebnej konferencie SsFZ v podaní predsedu SsFZ.
Ukladá:
Vedúcemu sekretárovi zistiť definitívne termíny volebných Konferencií ObFZ.
Uznesenie č. 38/2021
VV SsFZ
a) Schvaľuje:
- Príspevok na organizáciu stretnutí KM SsFZ sa zástupcami FK mládeže v regióne.
Prítomní: 7
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
- Upravený materiál „Rozdelenie príspevku z projektu - propagácia futbalu a prípravky
pre rok 2021“
Prítomní: 7
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Príspevok vo výške 300 € natransparentný účet k vydaniu publikácie „Vyhne história
športu“v zmysle projektu „Pravidlá poskytovania finančných príspevkov z
prostriedkov SsFZ na podporu vydávania publikácií venovaných vzniku a histórii
činnosti futbalových klubov v mestách a obciach regiónu stredného Slovenska“
- Prítomní: 7
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
b) Berie na vedomie:
Návrhy a podnety, ktoré odzneli v tomto bode.
-

ZÁPISNICA č. 05/2021
Zo zasadnutia VV SsFZ konaného dňa 29.9.2021 v konferenčnej miestnosti Atena v Hoteli
Kaskády
Uznesenie č.39/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Kontrolu uznesení v podaní J. Parša.
Uznesenie č. 40/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Aktuálne informácie v podaní J.Parša.
Uznesenie č. 41/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Hodnotenie priebehu súťaží v podaní predsedu ŠTK, KM a KŽF.
Uznesenie č. 42/2021
VV SsFZ
Schvaľuje:
Presun bodu „Plnenie podmienok o počte R v súťažiach SsFZ“ na najbližšie zasadnutie VV
SsFZ.
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie č. 43/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Informáciu o plnení podmienok licenčného systému v podaní predsedu ŠTK J. Jekkela
Uznesenie č. 44/2021
VV SsFZ
Schvaľuje:
Presunutie bodu „Plnenie podmienok o počte družstiev mládeže v súťažiach SsFZ“, ako aj
prijatie príslušných opatrení v zmysle RS, na najbližšie zasadnutie VV SsFZ.
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie č. 45/2021
VV SsFZ
Schvaľuje:
na základe uznesenia z pracovnej porady vedenia SsFZ s predsedami ObFZ rozdelenie
funkcií vo VV SsFZ, vyplývajúce zo znenia čl. 43, bod 4) a 5) Stanov SsFZ, na najbližšie
volebné obdobie nasledovne:
Žilinský kraj:
 podpredseda SsFZ za Žilinský kraj
 člen - zástupca ObFZ za Žilinský kraj





člen - zástupca FK za Žilinský kraj
člen – zodpovedný za riadenie súťaží v kategóriách mládeže a jej rozvoj
člen - zástupca rozhodcov

Banskobystrický kraj:






podpredseda SsFZ za Banskobystrický kraj
člen - zástupca ObFZ za Banskobystrický kraj
člen - zástupca FK za Banskobystrický kraj
člen – zodpovedný za riadenie súťaží v kategórii dospelých
člen - zástupca trénerov

Orgány pre zabezpečenie spravodlivosti:
Disciplinárna komisia – Banskobystrický kraj
Odvolacia komisia – Žilinský kraj
Kontrolór SsFZ - Revízna komisia SsFZ
kandidát zo Žilinského kraja a kandidát v Banskobystrického kraja – podľa územnej
príslušnosti zvoleného predsedu SsFZ (z opačného kraja).
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie č. 46/2021
VV SsFZ
Splnomocňuje:
KM SsFZ v prípade záujmu zo strany klubov v dotknutých súťažiach a ak to pandemické
opatrenia dovolia, predohrať stretnutia jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022.
Schvaľuje:
a) Dočasné zaradenie D. Zdechovana na NL DZ SsFZ.
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
b) Pozastavenie výkonu funkcie člena OK SsFZ M. Spišiakovi do definitívneho
ukončenia záležitostí prejednávaných DK SsFZ, v ktorých vystupuje sám, alebo
v pozícii splnomocnenca.
Za: 9
Zdržal sa: 1
Proti: 0

ZÁPISNICA č. 06/2021
Zo zasadnutia VV SsFZ konaného dňa 21.10.2021 v zasadacej miestnosti AŠK Dukla
v Športovej hale na Štiavničkách
Uznesenie č.47/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Kontrolu uznesení v podaní J. Parša.

Uznesenie č.48/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Priebežné hodnotenie priebehu jesennej časti súťaží v podaní predsedov ŠTK a KM SsFZ.
Uznesenie č.49/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Informácie k rozpočtu komisií SsFZ v podaní vedúceho sekretára L.Matejku.
Uznesenie č.50/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Informácie k doškoľovaciemu semináru trénerov súťaží SsFZ,
Uznesenie č.51/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Informácie o príprave slávnostného vyhlásenia 11-tky SsFZ, najúspešnejších trénerov,
rozhodcov a futbalistky za rok 2021.
Uznesenie č.52/2021
VV SsFZ
Schvaľuje:
Za člena VK SsFZ do konania Konferencie SsFZ – Miroslava Barana.
Za: 7
Zdržal sa: 0

Proti: 0

Uznesenie č.53/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Informácie o plnení podmienok o počte rozhodcov v súťažiach SsFZ v podaní vedúceho
sekretára L. Matejku.
Ukladá:
Sekretariátu informovať prostredníctvom Spravodajcu SsFZ dotknuté kluby o neplnení
podmienky o počte R v zmysle RS SsFZ 2021/2022 aj s termínom do ktorého je možné tento
stav napraviť
Uznesenie č.54/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Informáciu o plnení podmienok o počte družstiev mládeže v podmienkach SsFZ.
Odporúča:
Novému vedeniu SsFZ presne vyšpecifikovať podmienky v príslušnej časti RS SsFZ
2022/2023 tak, aby sa zamedzilo formálnemu splneniu a naplnil tak skutočný zmysel
ustanovenia.
Uznesenie č.55/2021
VV SsFZ
Odporúča:
Aby v Memorande medzi M.Spišiakom a J.Paršom boli zahrnuté všetky podania (späťvzatie)
a tieto boli vyhlásené za nulitné.

Za: 6

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Nehlasoval: 1

ZÁPISNICA č. 07/2021
Zo zasadnutia VV SsFZ konaného dňa 18.11.2021 v zasadacej miestnosti AŠK Dukla
v Športovej hale na Štiavničkách
Uznesenie č.56/2021
VV SsFZ
Schvaľuje:
Doplnenie programu o bod 8 „Prerokovanie listu členov DK SsFZ adresovaného VV SsFZ“
Za: 9
Zdržal sa:0
Proti: 0
Uznesenie č.57/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Kontrolu uznesení v podaní J. Parša.
Uznesenie č.58/2021
VV SsFZ
Schvaľuje:
a) Termín konania najbližšieho zasadnutia VV SsFZ 6.12.2021.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
b) Prerozdelenie finančných prostriedkov na činnosť ObFZ a prostriedkov z EURA 2020
vo výške 500 000€.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Berie na vedomie:
Aktuálne informácie v podaní predsedu J.Parša
Uznesenie č.59/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
a) Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.
b) Podnety, ktoré odzneli v tomto bode.
Uznesenie č.60/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Správu o činnosti MaK za letné prestupové obdobie 2021.
Uznesenie č.61/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Pripravenosť slávnostného vyhlásenia 11-tky SsFZ, najúspešnejších trénerov, rozhodcov
a futbalistky SsFZ za rok 2021.
Uznesenie č.62/2021
VV SsFZ
Schvaľuje:
Termín januárového VV SsFZ 14.1.2022 (piatok).
Za: 9
Zdržal sa:0
Proti: 0

Uznesenie č.63/2021
VV SsFZ
Schvaľuje:
a) Návrh programu konferencie SsFZ – 16.12.2021 tak, ako ho predložil J. Paršo.
Za: 9
Zdržal sa:0
Proti: 0
b) Návrh rokovacieho poriadku SsFZ.
Za: 9
Zdržal sa:0
Proti: 0
c) Návrh volebného poriadku SsFZ.
Za: 9
Zdržal sa:0
Proti: 0
d) Tlačivo „Návrh kandidáta na funkciu...“ a „prehlásenie kandidáta“
Za: 9
Zdržal sa:0
Proti: 0
e) Návrh rámcového rozpočtu SsFZ na rok 2022.
Za: 9
Zdržal sa:0
Proti: 0
Ukladá:
Vedúcemu sekretárovi zverejniť materiály na stránke SsFZ:
 Návrh programu
 Návrh Rokovacieho poriadku SsFZ.
 Návrh Volebného poriadku SsFZ.
 Tlačivo „Návrh kandidáta na funkciu...“ a „prehlásenie kandidáta“
 Návrh rámcového rozpočtu SsFZ na rok 2022
Berie na vedomie:
a) Informáciu o hospodárení SsFZ k 15.11.2021 v podaní vedúceho sekretára L.Matejku.
b) Informáciu S. Neuschla o pripravovanej kandidatúre na funkciu predsedu SsFZ.
Uznesenie č.64/2021
VV SsFZ
Berie na vedomie:
Informácie a podnety, ktoré odzneli v tomto bode.
Schvaľuje:
Vyslovenie dôvery členom DK SsFZ a jej predsedovi..
Za: 9
Zdržal sa:0

Proti: 0

Uznesenie č.65/2021
VV SsFZ
Schvaľuje:
a) Zrušenie vyplatenia 2.polovice finančných príspevkov z projektu „Vybrané FK“
Za: 9
Zdržal sa:0
Proti: 0
b) Finančný príspevok vo výške 1000€/FK pre kluby III.ligy U19, U17
Za: 8
Zdržal sa:1
Proti: 0
c) Finančný príspevok vo výške 500€/FK pre 15 vytypovaných klubov (9 FK Sever, 6
FK Juh)
Za: 9
Zdržal sa:0
Proti: 0
d) Zrušenie servisného poplatku za jesennú časť 2021
Za: 9
Zdržal sa:0
Proti: 0
e) Odmeny pre pracovníkov sekretariátu SsFZ.
Za: 7
Zdržal sa:1
Proti: 1
Berie na vedomie:

Informácie a podnety, ktoré odzneli v tomto bode.

Hlasovanie per rollam
VV SsFZ okrem uvedených uznesení prijal v roku 2021, od poslednej informácie o činnosti,
formou hlasovania per rollam nasledovné rozhodnutia:
PER ROLLAM č.6/2021 - (2.8.2021)
Zaradenie na NL R SFZ:
Martin Herdel 1183976
Zaradenie do projektu Šanca SFZ ako R (namiesto Herdela):
Tomáš Plavecký 1282277
Vyradenie nasledovných R:
Samuel Vlček 1404304 (nesplnil podmienky pre získanie licencie A)
Márk Zolczer 1335306 (nečinnosť)
František Chovanec 1323120 (nečinnosť)
Tomáš Martvoň 1136334 (nečinnosť)
Peter Oružinský 1126957(ukončenie na vlastnú žiadosť)
Marek Valentýni 1135495 (ukončenie na vlastnú žiadosť)
Mário Machyniak 1099582 (ukončenie na vlastnú žiadosť)
Marek Žubor 1311600 (ukončenie na vlastnú žiadosť)
Zaradenie na NL R 3.L:
Martin Tapfer 1154033
Na základe návrhu KR ObFZ VK zaradenie na NL R 5.L:
Maroš Balga 1133709
Zaradenie na NL DZ 4.L:
Ján Ploštica 1128529
ZA:7
PER ROLLAM č.7/2021 - (5.8.2021)
Schvaľujem/Neschvaľujem (dôvod) predložený návrh na zloženie odborných komisií SsFZ
a ich úsekov pre súťažný ročník 2021/2022.
ZA:10

PER ROLLAM č.8/2021 - (5.8.2021)
Schvaľujem/Neschvaľujem rozdelenie prostriedkov, ktoré budú v roku 2021 rozdelené
jednotlivým ObFZ, na základe počtu družstiev prípraviek, z projektu
"Propagácia futbalu a prípravky".
ZA:10

PER ROLLAM č.9/2021 - (3.11.2021)
Schvaľujem – neschvaľujem – zdržiavam sa, aby čiastka 765 000€ na modernizáciu
infraštruktúry amatérskeho futbalu SsFZ bola rozdelená:
 65 000€ Dom futbalu
 200 000€ pre FK III. ligy
 500 000€ s prioritou pre FK IV. a V.ligy – pod gesciou ObFZ.
ZA:9
PER ROLLAM č.10/2021 - (29.11.2021)
Schvaľujem – neschvaľujem – zdržiavam sa, aby sa volebná Konferencia SsFZ konala
namiesto 16. 12. 2021, vo štvrtok 13. 1. 2022 od 13.00 hod.
ZA:10
PER ROLLAM č.11/2021 - (9.12.2021)
Súhlasím – nesúhlasím – zdržiavam sa, s drobnými úpravami, vykonanými v dokumente
"Návrh rámcového rozpočtu SsFZ na rok 2022".
ZA: 10

