Spravodajca č. 19/2017-18

10.11. 2017

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
Dňa 9.11.2017 zasadal v B. Bystrici VV SsFZ, ktorý okrem iných:
Vzal na vedomie:
- informácie podané predsedom SsFZ o činnosti a rozhodnutiach vyšších futbalových orgánov,
- informatívne správy predsedov riadiacich komisií ŠTK a KM o predbeţnom zhodnotení
priebehu jesennej časti súťaţného ročníka 2017/2018, ako aj správy o ich činnosti
v uvedenom období,
- správy o činnosti DK a KR SsFZ,
- predloţené rozpočty TMK a KR SsFZ,
- informatívnu správu predsedu TMK o príprave doškoľovacieho seminára trénerov súťaţí
SsFZ, ako aj informáciu o pripravovaných školeniach trénerov,
- informácie o príprave, resp. predbeţných 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:
- doplnenie Stanov SsFZ,
- 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 SsF a s ním spojeného spoločenského večera a prijal opatrenia,
- Zaoberal sa prípravu volebnej Konferencie SsFZ.
Schválil:
- Návrh na doplnenie stanov SsFZ, čl. 38, ods. 2e:
Doterajšie znenie:
e) volí delegátov na Konferenciu SFZ zo SsFZ troch delegátov za Banskobystrický kraj
a troch za Ţilinský kraj mimo predsedov ObFZ.
Nové znenie:
e) volí delegátov na Konferenciu SFZ zo SsFZ troch delegátov za Banskobystrický kraj, troch
za Ţilinský kraj a ich náhradníkov, mimo predsedov ObFZ.
Uvedený návrh na doplnenie Stanov SsFZ bude predloţený delegátom Konferencie SsFZ,
- kadidátku VV SsFZ na funkcie volebné konferenciou a VV SsFZ,
- prerozdelenie príspevku z projektu „vybrané FK“, ktorý bol pôvodne podmienečne pridelený
pre FK Stráţa, nasledovne: FK Strečno 1.000 €, TJ Višňové 1.000 €. Prostriedky budú
prevedené na účty FK uvedené v ISSF. Uvedené FK, tak ako aj ostatní prijímatelia
prostriedkov z uvedeného projektu v roku 2017 predloţia vyúčtovanie príspevku najneskôr do
15. januára 2018 v zmysle „Pravidiel pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na
podporu rozvoja mládeţníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK“ (umiestnené na
stránke SsFZ v časti DOKUMENTY).

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
1. Nové mobilné číslo predsedu ŠTK SsFZ, Jaroslav Jekkel - 0902229333
2. V zmysle čl. 82/1/b SP trestáme FK Liptovské Sliače hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v
stretnutí 13. kola V. ligy B Martin B – Liptovské Sliače a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK Martin B 3
body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
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) Berieme na vedomie podanie FK Tisovec k stretnutiu III. ligy U15 sk. C FA V. Krtíš – Tisovec.
c) Neskoré začiatky:

Oščadnica – Podvysoká (U15) – neskorá nominácia H,
d) Jarná časť súťaţného ročníka 2017/2018 začína 24. 3. 2018, resp. 25. 3. 2018.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)
D-593 Richard Kutman 1135619 Blatnica 3 SN od 30.10.17, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.
D-594 Rastislav Staškovan R 4 SN od 2.11.17, DP 63-1b, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 23.11.17 (doklad
o úhrade do stanoveného termínu predloţiť na sekretariát SsFZ).
D-595 Milan Macek DZ 8 SN od 2.11.17, DP 64-1a, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 23.11.17 (doklad o úhrade
do stanoveného termínu predloţiť na sekretariát SsFZ).
D-596 Na základe DP 17-8, DK prerušuje DS udelené na časové obdobie od 22.3.18 nasledovne:
Stanislav Kováč 1303918 Očová-DS je účinná do 16.5.18.
Jozef Šaranko bezpečnostný manaţér Slovenské Ďarmoty-DS je účinná do 28.5.18.
Vojtech Horváth tréner Kokava nad Rimavicou-DS je účinná do 6.6.18.
D-597 Rastislav Ščibran 1308856 Rajec 2 SP do 30.4.18, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.
D-598 Kristián Feketík 1293346 Liptovský Hrádok 2 SN od 6.11.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-599 Mário Král 1230083 Rajecké Teplice-Konská 1 SN od 6.11.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-600 Marek Janči 1208564 Stráňavy 2 SP do 31.5.18, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.
D-601 Peter Baliar 1299919 Bobrov 2 SN od 6.11.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-602 Milan Kubolek 1276753 Oščadnica 2 SN od 6.11.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-603 Miroslav Saga 1202185 Rudinská 1 SN od 6.11.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-604 Jakub Mesík 1319010 Selce 4 SN od 6.11.17, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.
D-605 Tomáš Duczman 1295916 Tornaľa 4 SN od 6.11.17, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.
D-606 Mário Ometák 1198179 Makov 3 SN od 6.11.17, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.
D-607 Ján Kováč tréner FK Ţarnovica dospelí 2 SN od 6.11.17, DP 48-1a, uhradiť 10 € v MZF.
D-608 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Liptovské Sliače dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP
59 za nenastúpenie druţstva na stretnutie V. ligy skupina B dospelí Martin B-Liptovské Sliače.
D-609 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŢK od 6.11.17 na 1 MFS:
Samuel Budinský 1320489 Nová Baňa, uhradiť 10 € v MZF.
Tomáš Tlelka 1182522 Čadca, uhradiť 10 € v MZF.
Lukáš Gallo 1155338 Terchová, uhradiť 10 € v MZF.
Christián Chovanec 1248964 Diviaky, uhradiť 10 € v MZF.
Róbert Sláva 1238362 Hrochoť, uhradiť 10 € v MZF.
Michael Zubárik 1316084 Podvysoká, uhradiť 5 € v MZF.
D-610 Oprava účinnosti DS uvedených pod D-591 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŢK od 2.11.17 na 1
MFS:
Erik Furdan 1277532 Staškov, uhradiť 10 € v MZF.
Myroslav Karpa 1381603 Kováčová, uhradiť 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je moţné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP SFZ.

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)
1. Ţiadame zaslať videozáznam z MFS Príbelce - Čebovce do 14.11.2017 pod následkom návrhu DK
SsFZ na uloţenie pokuty v zmysle RS 2017/2018.
2. Ţiadame všetkých R a DZ aby si dôsledne kontrolovali e-mailové schránky, nakoľko Vám
bude do 19.11.2017 zaslaný formulár „Evidenčný list“, ktorý je potrebné bezodkladne, úplne
a správne vyplniť. V prípade ak Vám do uvedeného termínu nebude doručený, informujte
o tom na adrese: andrejhrmo@gmail.com
3. 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.
4. KR SsFZ úprimne ďakuje všetkým KR ObFZ za ochotu a dôleţitú výpomoc pri obsadzovaní
mládeţníckych stretnutí v rámci súťaţí SsFZ.

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
3. blok 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.

Komisia ţenského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ 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. Na turnaj mladších dievčat sú zatiaľ prihlásené druţstvá Trnava, CFT
Academy Slovakia, Šumperk, Skalité a ŠKF VIX Ţilina.
2/ Kluby, ktoré usporiadate do konca roka nejaké turnaje, dajte na vedomie ich termíny, aby sa pomohlo pri
ich propagácii.
3/ V dňoch 4. – 5.12. 2017 sa Výber SsFZ dievčat ročníkov 2004 zúčastní na halovom turnaji v Bardejove.
4/ Upozorňujeme účastníkov dievčenských súťaţí, ţe všetky zápasy jesennej časti súťaţí musia byť
odohrané ešte teraz na jeseň.

Odvolacia komisia (Ladislav Krnáč – poverený vedením)
Odvolanie FK Dolný Kubín voči rozhodnutiu DK D - 507 uverejnené v Spravodajcovi SsFZ 16/ 2017-18
zamieta.
Dôvodom je porušenie ustanovenia kap. VI. ods. 7 pís. e) RS 2017-2018. FK D. Kubín uhradí odvolací vklad
50 € v MZF za mesiac november 2017.

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.

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.
3. Najbliţšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční v pondelok 4 .12.2017 v B. Bystrici o 15,00 hod.
4. VV SFZ, na svojom zasadnutí 7.11.2017schválil výzvy na predkladanie žiadostí o finančný

2.

príspevok a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí 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

