Spravodajca č. 24/2018-19

7. 12. 2018

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
Dňa 5.12.2018 sa uskutočnilo v B. Bystrici zasadnutie Výkonného výboru SsFZ, ktorý okrem iných:
Zobral na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení VV vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ,
- hodnotenie priebehu jesennej časti súťaží, podané predsedom ŠTK J. Jekkelom a povereným
predsedom KM Vladimírom Remeselníkom,
- Informatívnu správu MaK SsFZ o priebehu letného registračného obdobia,
- informáciu predsedu TMK a hodnotiacu správu povereného trénera o účinkovaní výberu SsFZ
dospelých na REGIONS ´CUP (23. – 25. 11.2018 v Bratislave),
- informatívnu správu o priebehu pracovných stretnutí vedenia SsFZ so zástupcami FK súťaží
riadených SsFZ,
- informáciu predsedu DK o priebehu školenia členov DK SsFZ v dňoch 23.24.11.2018,
- informáciu o výsledku hlasovania členov VV per rollam,
Prerokoval:
- návrh rozpočtu SsFZ na rok 2019,
- pripravenosť slávnostného vyhlásenia ankety 11-tka SsFZ za rok 2018, najúspešnejších
trénerov a rozhodcov za rok 2018 a prijal opatrenia,
- plán práce orgánov SsFZ na I. polrok 2019,
- návrh, predložený predsedom KR SsFZ na úpravu náležitostí delegovaných osôb,
schválil:
- po pripomienkach, návrh rozpočtu SsFZ na rok 2019 a uložil vedúcemu sekretárovi SsFZ
predložiť tento návrh na posúdenie najbližšiemu zasadnutiu Konferencie SsFZ,
- na návrh predsedu SsFZ termín konania Konferencie SsFZ z organizačných a obsahových
dôvodov na 2.5.2018 o 15,00 hod.,
- po pripomienkach členov VV plán práce orgánov SsFZ na I. polrok 2019,
- schválil materiál predložený predsedom KR „Náležitosti delegovaných osôb“ s pripomienkami
a uložil uvedený materiál dopracovaný o pripomienky členov VV predložiť na najbližšie
zasadnutie VV v januári 2019. Zároveň schválil, na základe požiadaviek FK, tlmočených na
pracovných poradách, valorizáciu odmien a paušálnych náhrad delegovaných osôb na ročnej
báze, počnúc ročníkov 2021/2022,
- z rezervy z prostriedkov určených na podporu mládežníckeho futbalu v pôsobnosti SsFZ –
vybrané turnaje mládeže, príspevok vo výške 300 € pre MFK Strojár Krupina na organizáciu
medzinárodného halového turnaja U13 „O putovný pohár Šaňa Komissa“,
- návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2018.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt:0902229333)
1. ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev vo všetkých
súťažiach dospelých za jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019.
2. Žiadame FK Vrútky v termíne do 1.12.2018 o písomné stanovisko k aktuálnemu stavu hracej
plochy s umelým povrchom a návrhu riešenia náhradnej HP v jarnej časti súťažného ročníka
2018/2019.
3. Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 pre všetky súťaže dospelých je stanovený na
24. marca 2019 o 15,00 hod. 16.kolo – TIPOS III. liga, 14.kolo IV. a V. ligy.

Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM)
(mladezssfz@gmail.com)
1. KM oznamuje:
a) Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019:
• II. liga U19-17, III. liga U19, IV. liga U19 – 23. - 24. marca 2019
• II. liga U15-13, III. liga U15-13 sk. A – 23. - 24. marca 2019
• III. liga U15-13 sk. B,C – 6. - 7. apríla 2019
b) Informácie ohľadom reorganizácií súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020 pre II. liga U19 -17
obdržia FK na adresu uvedenú v adresári v 50. týždni aj s dotazníkom na vyjadrenie sa
k pôsobeniu v súťažiach.

FK III. ligy U19 taktiež obdržia na adresu uvedenú v adresári v 50. týždni dotazník na vyjadrenie sa
k pôsobeniu v súťažiach mládeže v SsFZ v súťažnom ročníku 2019/2020.
2. KM žiada:
FK, ktoré v zimnom období organizujú halové turnaje, aby poskytli KM informácie o turnajoch na
mladezssfz@gmail.com.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
U 828 : MFK Zvolen (TIPOS III.liga Stred). Na základe nesplnenia povinnosti uloženej U819 ( splniť
záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac október 2018) a U 827 ( splniť všetky záväzky voči MFK Nová
Baňa za transfer Samuela Budínskeho 1320489 z MFK Nová Baňa do MFK Lokomotíva Zvolen dňa
30.01.2018 - 466360, podľa čl. 37/2 RaPP SFZ, v stanovených lehotách pod hrozbou uloženia
ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP, ukladá klubu DS predbežné opatrenie
pozastavenie súťažnej činnosti od 07.12.2018 do uhradenia oboch predmetných záväzkov.
Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub
nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné
stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie
bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklady o úhrade oboch záväzkov klub
predloží bezodkladne na sekretariát SsFZ a DK SsFZ.
U 829: ŠK Vinica ( V.liga skupina D), Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U82
( splniť záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac október 2018) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia
ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP, ukladá klubu DS zákaz transferov hráčov
a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 7.12.2018 do uhradenia záväzku voči
SsFZ. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia.
Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné
stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie
bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží
bezodkladne na sekretariát SsFZ a DK SsFZ.
U 830: ŠK Belá ( V.liga skupina A), Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U822( splniť
záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac október 2018) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia
ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP, ukladá klubu DS zákaz transferov
hráčova predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 07.12.2018 do uhradenia
záväzku voči SsFZ. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky
súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného
opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu
disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o
úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát SsFZ a DK SsFZ.
U 831: Cinobanský športový klub ( V.liga skupina D), Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej
U824 ( splniť záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac október 2018) v stanovej lehote pod hrozbou
uloženia ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP,
ukladá klubu DS zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej
činnosti od 07.12.2018 do uhradenia záväzku voči SsFZ. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej
činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom
pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia
súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie
(článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát SsFZ a DK
SsFZ.
U 832: MFK Detva (IV.liga skupina JUH), Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U825 ( splniť
záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac október 2018) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia
ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP, ukladá klubu DS zákaz transferov hráčov
a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 07.12.2018 do uhradenia záväzku
voči SsFZ. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné
stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za
každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna
sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade
záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát SsFZ a DK SsFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí podľa
čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do siedmych dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Zimné semináre R a DZ sa uskutočnia v hoteli Alexandra, Liptovský Ján nasledovne
(programy budú priebežne v dostatočnom predstihu zverejnené):
• Seminár R 3.L a PT 8. – 9.3.2019
• Seminár DZ 3., 4.L 9.3.2019, DZ 5.L 10.3.2019
• Seminár R 4. a 5.L 10.3.2019
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli
uvedených akcií zúčastniť.
2. Na oficiálnej stránke www.kr-ssfz.sk je v časti „Materiály“ zverejnený dokument „SÚHLAS
DOTKNUTEJ OSOBY“. Žiadame všetkých R a DZ aby si ho urýchlene vytlačili, podpísali
a zaslali poštou na adresu SsFZ.

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ Informácie k Halovej sezóne mládeže v kategórii žiačok v stredoslovenskom regióne :
bude sa hrať trojkolovo za účasti osem družstiev.
l. kolo:
1. turnaj 5.12. D skupina v Badíne - Rimavská Sobota, MŠK Žilina, Juventus Žilina, MFK Dukla
Banská Bystrica
2.turnaj 12.12. E skupina v Badíne – Zvolen, Martin, Podbrezová, Jupie B. Bystrica
II. kolo:
Turnaj 11. 1. 2019 v Badíne / 6 družstiev /
III. kolo: 19.1. 2019 v Poprade,
FINÁLE : 1. – 2. 2. 2019 v Púchove.
2/ Ponuka SFZ : v prípade záujmu je možnosť v mesiaci decembri zorganizovať halové turnaje
prípraviek WU – 11 v regiónoch, alebo aj spojením regiónov, pričom náklady na organizáciu by hradil
SFZ. V prípade záujmu sa môžete obratom kontaktovať.
3/ V Žiline sa uskutoční 28. decembra 2018 v poradí už 19. ročník halového turnaja Junior Vix Cup
dievčat do 16 rokov. Predbežný záujem a informácie na tel. čísle 0905 342399.
4/ Kluby, ktoré usporiadate do konca roka nejaké turnaje, dajte na vedomie ich termíny, aby sa
pomohlo pri ich propagácii.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1.

2.
3.

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.
Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
je Martin Ivanko,Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.
Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na
používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link:
https://www.futbalsfz.sk/3088.

Delegovanie:
08.12.2018 (sobota) HSM SFZ SŽ 1 kolo skupina F - ŠH Badín 09.00 - 15.00 Bulla, Legíň
09.12.2018 (nedeľa) HSM SFZ SŽ 1 kolo skupina G - ŠH Badín 09.00 - 15.00 Bulla, Legíň
15.12.12018 (sobota) HT "O pohár J.Vengloša" ŠH Šiavničky BB 09.00 - 16.00 - Šimko, oprava Bulla

