Spravodajca č. 25/2017-18

12.1. 2018

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 .... – vybrané FK.“ (nájdete na stránke SsFZ v časti DOKUMENTY) je potrebné
zaslať vyúčtovanie a potrebné doklady za vybrané FK – najneskôr do 15.1.2018. Jedná sa o FK: TJ
Oravan Rabča, Havran Ľubochňa, FC 34 LM - Palúdzka, FK Mesta Tornaľa, ŠK Belá a FK Strečno a
TJ Višňové.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
1. Ţiadame FK dospelých o zaslanie poţiadaviek zmien termínov MFS, UHČ, HP resp. kolidácie termínov A,B
druţstiev pre jarnú časť súťaţného ročníka 2017/2018 a to buď formou podania cez ISSF alebo emailom na
adresu stk.ssfz@gmail.com v termíne do 1.3.2018.
2. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP v prvých kolách jarnej časti
2017/2018, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2018 odohratie MFS dospelých a mládeţe aj na schválených
náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2017/2018.
3. Priebeţný stav súťaţí SFZ - SsFZ je zverejnený na stránke SsFZ v sekcii – Priebeţný stav súťaţí.
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
5.

- Jaroslav Jekkel – 0902229333

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

súťaţného

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)
1. Zimné semináre R a DZ sa uskutočnia v priestoroch ARMAN*** hotel, Niţná nad Oravou nasledovne
(programy budú priebeţne zverejnené na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov –
Materiály):
Seminár R 3.L a PT 26. – 28.1.2018
Seminár DZ 2. – 4.2.2018 (DZ 3.L 2.-4.2.2018, 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.
2. Program semináru R 3.L a PT je zverejnený na webe SsFZ v časti Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály.
Zároveň ţiadame aby si kaţdý R a AR 3.L a PT na seminár priniesol súkromný notebook a pripravil
zostrihnutú vlastnú situáciu z MFS pre účely prezentácie a rozboru. Na uvedený termín sú pozvaní okrem
R 3.L nasledovní: PT - Burger, Dančo, Gregorec Michal, Holas Martin, Hrivo, Maslen, Mosor, Legíň, Povaţan
Marek, Slančík, Zelezňák, Závodský, Medziskupina – Janíček, Jeţík, Katreniak, ďalej – Koleno, Ligas,
Hanesová, Bujňáková, Pilšáková.
3. Poplatok pre účastníkov seminára R III. ligy a programu TALENT vo výške 45 € určený na uhradenie nákladov
spojených s organizáciou semináru bolo nevyhnutné uhradiť na účet SsFZ: 0050192944/0900, IBAN
SK9709000000000050192944 do 10.01.2018, VS: 6010, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO. Kto
poplatok do uvedeného termínu neuhradil, nech tak urýchlene urobí!
4. Poplatky pre účastníkov seminára DZ vo výške 40 € určený na uhradenie nákladov spojených s organizáciou
semináru je nevyhnutné uhradiť na účet SsFZ: 0050192944/0900, IBAN SK9709000000000050192944 do
20.01.2018, VS: 6030, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO.

5. Poplatok pre účastníkov seminára R IV. a V. ligy vo výške 20 € určený na uhradenie nákladov spojených
s organizáciou
semináru
je
nevyhnutné
uhradiť
na
účet
SsFZ:
0050192944/0900,
IBAN
SK9709000000000050192944 do 01.02.2018, VS: 6020, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO.
6. Nakoľko k 31.12.2017 bola ukončená platnosť dohôd R, uzatvorených so SFZ, KR SsFZ vybrala niţšie uvedených
R pre uzatvorenie dohôd so SFZ na rok 2018. Vytipovaným R zaslal OÚ KR v rámci príloh:
1/ Dohodu o pracovnej činnosti (platí aj pre všetky druhy dôchodkov)
2/ Dohodu o brigádnickej práci študentov (do 26 rokov)
3/ Rámcová dohodu o spolupráci (určená pre fakturantov)
Rozhodca si z uvedených príloh vyberie aktuálnu dohodu a riadne vyplnenú a podpísanú buď prinesie osobne,
alebo zašle poštou na sekretariát SsFZ najneskôr do 31.01.2018. Zozbierané originály dohôd potom sekretariát
SsFZ spoločne odošle na SFZ, rozhodcovské oddelenie.
V prípade výberu dohody o brigádnickej práci študentov musia R predloţiť aj aktuálne (nie staré potvrdenie z
jesene 2017) potvrdenie školy pre jar/II. polrok 2018, bez ktorého by bola dohoda neplatná. (pripomíname, ţe
tento druh dohody si môţu rozhodcovia uplatniť len do dovŕšenia veku 26 rokov, potom musia prejsť na riadnu
dohodu o pracovnej činnosti.
Študent/ka je povinný/á SFZ bezodkladne oznámiť akúkoľvek prípadnú zmenu, napr. ukončenie, prerušenie
štúdia a pod.
Pre všetkých dohodárov - dôchodcov platí, ţe ak sú od 1.1.2018 noví na dôchodku, alebo sa od tohto dátumu
zmenil ich výmer dôchodku, sú povinní predloţiť potvrdenie/výmer o tejto skutočnosti zo soc. poisťovne
(výšku dôchodku v potvrdení/výmere môţu začierniť). Ak boli dôchodcami vo vzťahu k SFZ aj v roku 2017 a
nezmenil sa im ani výmer dôchodku, tlačivo nepredkladajú.
Pre obe kategórie dohodárov platí, ţe ak zmenili pre rok 2018 zdravotnú poisťovňu, musia k dohode predloţiť
aj fotokópiu novej kartičky zdrav. poistenia. Ak zmena nenastala, fotokópiu nedokladujú.
Kto bude pre rok 2018 fakturantom voči SFZ (SZČO, firmy) vyplní pre rok 2018 Rámcovú dohodu.
Zoznam vybratých R: Auxt, Babinský, Balogh, Bánovský, Behančín, Belán I., Belán O., Belko, Budáč M., Budáč
P., Botka, Bujňáková, Bulla, Burger, Butora, Calík, Dančo, Danyi, Diabelko, Dobrík, Dodok, Doval, Ďurkovič,
Fábry, Fajčík, Farsky, Foltán, Franek, Gombala, Gonda, Gregorec Ma., Gregorec Mi., Grenčík, Halfar, Hanesová,
Havran, Herdeľ, Hlaváčik, Holas Ma., Holas Mi., Horný, Hraško, Hrivo, Chmúrny, Ištvánik, Jacková, Jančo,
Janíček, Jaroščiak, Jelok, Jeţík, Jodas, Kaliňák, Katreniak, Koleno, Kolofík, Konček, Kosturský, Kováč, Krahulec,
Krajči, Krajník, Kuba, Kučera, Kuteľ, Labuda, Legíň, Lepieš, Ligas, Ľupták, Maslen, Matejčík, Medveď, Melich,
Mihálka, Mikloš, Moják, Mosor, Oruţinský, Pataki, Pleva, Polomský, Povaţan Ma., Povaţan Mi., Pribylinec,
Ratkovský, Remeň, Riša, Rojček, Roštár, Scherer, Sitár, Slančík, Suhrada, Šašvary, Šimko, Šimovič, Širanec,
Šlapka, Šmidriak, Šottník, Števček, Štrba Ma., Štrba Mi., Švec, Tilesch, Túma, Turňa, Tutura, Urda, Vrtich,
Závodský, Zelezňák, Zemko, Ţidek.
7. KR SsFZ ţiada všetkých R a DZ o aktualizáciu prípadných dlhodobých ospravedlnení ( pracovné dni, soboty
a pod.) pre jarnú časť SR 2017/2018 a to najneskôr do 31.01.2018.

Trénersko-metodická komisie (predseda Vojtech Kováč)
Úsek vzdelávania pri TMK SsFZ plánuje v roku 2018 organizovať nasledovné vzdelávacie aktivity :
ŠKOLENIE TRÉNEROV
UEFA B
november 2018 – marec 2019
Banská Bystrica - 1 školenie trénerov UEFA B licencie (max. 1 x 26 poslucháčov) pre drţiteľov trénerskej UEFA
GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni vyučovanie + 12 hod. TJ + 18 hod.
hospitácie TJ a zápasov + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo
cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane uţ v minulosti
prihlásených trénerov) do 15. septembra 2017 na priloţenom tlačive prihlášky mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
UEFA GRASSROOTS C
január – marec 2018
Ruţomberok - 1 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) pre
začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná
skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- €
( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane uţ
v minulosti prihlásených trénerov) do 04. januára 2018 na priloţenom tlačive prihlášky mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
január – marec 2018
Martin - 1 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) pre začínajúcich
trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).
Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na
školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane uţ v minulosti prihlásených trénerov) do 04. januára 2018 na
priloţenom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ,
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

február – marec 2018
Ţilina - 1 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) pre začínajúcich
trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).
Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na
školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane uţ v minulosti prihlásených trénerov) do 15. januára 2018 na
priloţenom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ,
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
november 2018 – marec 2019
Banská Bystrica - 1 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) pre
začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná
skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- €
( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane uţ
v minulosti prihlásených trénerov) do 15. septembra 2018 na priloţenom tlačive prihlášky mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
DOŠKOLOVANIE TRÉNEROV
(slúţi na predĺţenie platnosti trénerskej licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C )
25. február 2018 – Liptovský Ján - v spolupráci s TMK Liptovského futbalového zväzu v rozsahu 8 hodín, prihlášky
je potrebné zaslať na priloţenom tlačive do 10. februára 2018 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo
igi.bella@gmail.com.
24. jún 2018 - Ţilina - v spolupráci s TMK ObFZ Ţilina v rozsahu 5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na
priloţenom tlačive do 10. júna 2018 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com
29.august 2018 – Kalinovo - v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec v rozsahu 5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na
priloţenom tlačive do 20. augusta 2018 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com
17. november 2018 – Banská Bystrica - doškoľovací seminár v rozsahu 5 hodín . Bliţšie informácie a pokyny budú
uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2018.
Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.

Komisia ţenského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ Kluby, ktoré usporiadate v zimnom období nejaké halové turnaje, dajte na vedomie ich termíny, aby sa pomohlo
pri ich propagácii.
2/ Kvalifikačný turnaj na Halové majstrovstvá ţiačok sa uskutoční 24. januára 2018 v Športovej hale v Badíne.
Finálový turnaj bude 2.- 3. 2. 2018 v Púchove.

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.
2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2018) je moţné,
v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto
predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepokladá za transfer v zmysle čl. 19/7 a môţe na neho nadväzovať
v tom istom (zimnom) registračnom období prestup bez obmedzenia (do 31.1.2018), resp. prestup s obmedzením (do
31.3.208). Zároveň je však potrebné pri uplatnení takéhoto postupu dodrţať ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2
kluby).
3.Termín pre transfer z a do zahraničia sa zhoduje s termínom registračného obdobia bez obmedzenia (1.1. do
31.1.).

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. Sekretariát SsFZ do dnešného dňa neeviduje úhradu MZF za mesiac november 2017 u ŠK Novohrad Lučenec
a MFK Detva. Ţiada uvedené FK o predloţenie kópie dokladu o úhrade MZF do 16.1.2018 a prípad odstupuje na
DK.
3. Najbliţšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční v stredu 17.1.2018 o 14,00 hod. v B. Bystrici. VV SsFZ sa bude
okrem iných venovať prerokovaniu odloţeného bodu programu zo zasadnutia z12.10.2017 o neplnení podmienky
vyplývajúcich z RS SsFZ 2017/2018 o počte druţstiev mládeţe. V Spravodajcovi SsFZ č. 15 vyzval FK L.
Štiavnica, Medzibrod, Šalková, Bacúch, Lovča, Sásová a Príbelce k zaslaniu stanoviska FK k uvedenému stavu

a spôsobu riešenie v budúcnosti. Vzhľadom na to, ţe má doteraz k dispozícii len stanovisko FK Medzibrod,
upozorňuje, ţe na tomto zasadnutí, napriek nedodaniu stanoviska vyvodí dôsledky voči uvedeným FK v zmysle
RS SsFZ .
4. Upozorňujeme jednotlivé ObFZ na povinnosť predloţiť na SsFZ vyúčtovanie príspevku na činnosť ObFZ
najneskôr do 20.1.2018. Ku dnešnému dňu eviduje sekretariát vyúčtovanie z ObFZ ZV, OFZ, TFZ a ObFZ ZH.
5. 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
 termín predkladania žiadostí v II. etape je do 31.1.2018
 kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin
Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.
Delegovanie na HSM SFZ
13.1.2018 – HSM SŢ – 2. kolo a 14.1.2018 – HSM MŢ – 2. kolo – ŠH Badín, vţdy 9,00 – 15,00 Šimko, Túma, Legíň

za obsadenie jednotlivých stretnutí – zodp. Šimko.

