Spravodajca č. 29/2015-16

22. 1. 2016

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
1. ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie druţstiev dospelých v jesennej časti súťaţného
ročníka 2015/2016.
2. Umiestnenie druţstiev v súťaţiach SFZ – SsFZ 2015/2016 je zverejnený na stránke SsFZ – Priebeţný stav
súťaţí.
3. Jarná časť súťaţného ročníka 2015/2016 začína 20. marca 2016 /III. liga/, 27. marca 2016 /IV. a V. liga/.

Komisia mládeţe (predseda Ján Majsniar)
1. KM oznamuje:
a) Ţiadame FK dorastu II. ligy U19,17, predovšetkým tie, ktorým hrajú ţiaci dvojičkovú súťaţ, aby si dôsledne
skontrolovali všetky termíny stretnutí jarnej časti prebiehajúceho súťaţného ročníka II. ligy dorastu U19,17
z dôvodu moţnej kolízie dopravy, hracích plôch... a obratom avizovali poţiadavky na zmeny termínov
konkrétnych stretnutí.
Ide predovšetkým o nasledovné druţstvá dorastu II. ligy U19,17 – Bytča, Lučenec, Bánová, Nová Baňa,
Tvrdošín, K.N. Mesto, Čadca, prípadne aj ostatné.
b) Kompletné vyhodnotenia jesennej časti nájdu FK na webe SsFZ v časti Komisia mládeže-materiály.
c) Ţiadosti o trvalé výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS, ktoré nie sú uvedené, ako trvalé výnimky
v Rozpise súťaţí 2015/2016 môţu FK na stretnutia mládeţe podávať prostredníctvom podaní v ISSF
maximálne do 10.3.2016.
Trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť súťaţného ročníka 2015/2016 a nie je potrebné o ne
ţiadať.
d) Jarná časť súťaţného ročníka 2015/2016 začína nasledovne:
 ţiaci SFZ 12.3.2016 resp. 13.3.2016,
 dorast 19.3.2016 resp. 20.3.2016 (2. liga U19,17 a 4. liga U19 sk. C), 26.3.2016 , resp. 27.3.2016
( ostatné dorastenecké súťaţe),
 ţiaci 26.3.2016 resp. 27.3.2016.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak
D-592 Na základe podnetu Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov, FK Niţná dospelí pokuta 100
€ + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za porušenie ustanovení Registračného a prestupového poriadku SFZ vo veci
odstupného za hráča Dušan Kliment 1128115.
D-593 V nadväznosti na D-588, DK zaslala VV SsFZ písomné stanovisko k obsahu podnetu a sťaţnosti FK Sásová zo
dňa 25.11.15 na činnosť a správanie DK SsFZ pod vedením jej predsedu, týkajúcich sa udelených disciplinárnych
opatrení voči FK Sásová a jej členom.
D-594 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Varín dorast, Dolný Kubín dorast, Stará Bystrica SŢ
a Hliník nad Hronom SŢ pokuta po 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac
november 2015 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu na splnenie uloţenej peňaţnej
povinnosti do 26.1.16 a zároveň podľa DP 64-7 upozorňuje na skutočnosť, ţe v prípade omeškania alebo
nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloţí ďalšie DO (pozastavenie súťaţnej činnosti druţstva podľa DP
43-5, ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predloţia na sekretariát
SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.
Proti rozhodnutiu DK je moţné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)
1. Zimný seminár rozhodcov IV. a V. ligy SEVER (termín 4. – 5. marca 2016) a rozhodcov IV. a V. ligy JUH
(termín 5. – 6. marca 2016) sa uskutoční v hoteli Alexandra v Liptovskom Jáne.
Ţiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záleţitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie
zúčastniť.
2. Poplatky pre účastníkov seminára IV. a V. ligy (20€) určené na uhradenie nákladov spojených s organizáciou
semináru je nevyhnutné uhradiť na účet SsFZ: 0050192944/0900 do 31.01.2016, pričom do kolonky
„variabilný symbol“ uvediete číslo, ktoré Vám bolo zaslané na osobný e-mail.
V prípade ak ste na svoj osobný e-mail nedostali informácie o variabilnom symbole, okamţite o tom informujte
mailom na andrejhrmo@gmail.com.
3. Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený dokument „SsFZ
Študijný materiál + ODPOVEDE 2016“, ktorý je potrebné si naštudovať pre účely zimných seminárov R a DZ.
4. Licenčný seminár DZ na licenciu A, pre pôsobnosť v súťaţiach SsFZ Banská Bystrica a ObFZ sa uskutoční v
mesiaci máj 2016. Termín a miesto budú včas spresnené.
5. Ospravedlnenie R: Bátory P. ZS 5.3., (4.3. sa zúčastní),

6. Ospravedlnenie DZ: Veky ZS a PD celá JČ, Zdechovan 18.3.-23.3.,
7. Zmeny údajov: Eva Pilšáková – Priehradka 24, 036 01 Martin, Jaroslav Jekkel – jaro.jekkel@gmail.com,
Tibor Králik - kraliktibor@zoznam.sk
8. Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2016:
1. Jarné fyzické previerky rozhodcov 3. ligy a programu TALENT sa uskutočnia 11. apríla 2016 v B. Bystrici.
2. Letný seminár všetkých rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga +
lekárske potvrdenie) – 17. júl 2016 v B. Bystrici.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1. Chceme touto cestou upozorniť FK v pôsobnosti Matriky SsFZ, aby sa na Matriku SFZ obracali výhradne vo
veciach týkajúcich sa vyţiadania hráča zo a do zahraničia, prípadne agendy profesionálnych futbalistov a ich
transferov. V prípade registrácie a transferov ostaných hráčov kontaktujte výhradne sekretariát SsFZ a členov
Matričnej komisie SsFZ. Zároveň upozorňujeme, ţe od 1.9.2015 boli na SFZ (Matrika) zrušené pevné čísla
liniek (klapky 35 a 36) a komunikácia sa zabezpečuje prostredníctvom e-mailových adries (viď rozpis SFZ),
prípadne mobilných telefónov pracovníkov matriky.
2. Oznamuje všetkým futbalovým klubom, ObFZ a RFZ, ţe Registračný a prestupový poriadok SFZ (ďalej len
RaPP), ktorý nadobudol účinnosť 15.6.2015, je dostupný na webstránke SFZ. Zároveň je dostupný aj
"Sprievodca novým registračným a prestupovým poriadkom". Pri tejto príleţitosti upozorňujeme, ţe najbliţšie
„zimné“ registračné obdobie pre amatérov (ale aj pre hráčov z s do zahraničia) je od 1.1.2016 do 15.3.2016.
3. V súvislosti s odstupným za amatéra (čl. 37 RaPP), na upresnenie uvádzame:
od 1.9.2015:
- ISSF systém negeneruje poloţku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!
- KLUBY uţ negenerujú platobné predpisy cez ISSF!
- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou!
Poloţky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez
Platobné predpisy.
Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného
Klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF.
VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 RaPP nasledovne:
"Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia
transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa povaţuje pripísanie sumy na účet materskému klubu.
Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, pouţijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“
Vzhľadom k tomu, ţe sa objavujú informácie, ţe prístup ku kontu hráča majú aj iné osoby ako hráč, resp. jeho
zákonný zástupca upozorňujeme sekretárov ObFZ v našej pôsobnosti, aby dodrţiavali taký postup, aby sa
nepovolané osoby k týmto údajom nedostávali. V prípade, ţe hráč, prípadne jeho zákonný zástupca má pocit, ţe
prístup k ich kontu by mohla mať (z rôznych dôvodov) aj iná osoba, môţu si zmeniť prístupové heslo.

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)
1. TMK SsFZ v spolupráci s TMK LFZ organizuje doškoľovací seminár trénerov SsFZ UEFA B a UEFA

Grassroots C licencie dňa 20. februára 2016 (sobota) od 08.30 hod. v areáli futbalového ihriska OŠK
Lisková (slúţi na predĺţenie platnosti licencie trénera). Účastnícky poplatok 10 € uhradia prihlásení účastníci
priamo pri prezentácii v hotovosti. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na
úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 12. februára 2016 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com
alebo igi.bella@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1. Upozorňujeme futbalové kluby, ţe sekretariát, na základe rozhodnutia VV SsFZ, nespracoval pre súťaţný ročník
2015/2016 Adresár futbalových klubov v tradičnej podobe. Dôvodom je existujúca a všeobecne prístupná
databáza klubov v ISSF www.futbalnet.sk. Touto cestou však chceme poţiadať FK, 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.
2. Najbliţšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 12.2.2016 vo Vyhniach. Zároveň oznamujeme, ţe SsFZ pripravuje
na 13.4.2016 (streda) riadne zasadnutie Konferencie SsFZ, súčasťou ktorej bude aj samostatný bod: Zákon
o športe – jeho aplikácia v podmienkach SFZ s dôrazom na problematiku mládeţe, ktorý uvedú spolutvorcovia
uvedeného zákona a prerokovania tejto časti programu sa budú môcť zúčastniť aj záujemcovia mimo riadnych
delegátov konferencie.

