Spravodajca č. 39/2019-20

10. 4. 2020

Stop jarnému amatérskemu futbalu!
Mimoriadna situácia na Slovensku a jej vývoj v ďalšom období neumožňuje pokračovať v programe majstrovských
súťaží Stredoslovenského futbalového zväzu. Na základe Vyhlásenia... predsedov regionálnych futbalových
zväzov (najdete v prílohe informácie na stránke www.ssfz.sk) ale aj po konzultácii so SFZ a predsedami našich
ObFZ, Výkonný výbor SsFZ formou hlasovania per rollam prijal jednomyseľne nasledovné rozhodnutia:
1. Rušia sa všetky súťaže SsFZ (dospelí, dorast, žiaci) jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020
2. Výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych súťaží roč.2019/2020 sa anulujú
3. Z terajších regionálnych súťaží pre nasledujúci roč.2020/2021 nikto nepostúpi ani nezostúpi
Novodobá história futbalu podobné opatrenia nepamätá. Žiaľ šport číslo jedna v týchto neľahkých časoch musí ísť
bokom, v záujme zdravia a života.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt 0902229333)
1. ŠTK oznamuje :
a) všetky súťaže SsFZ v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 riadených ŠTK SsFZ sú v zmysle
rozhodnutia VV SsFZ, zrušené,
b) výsledky všetkých doteraz odohraných stretnutí dospelých v súťažnom ročníku 2019/2020 sa anulujú,
c) žiadne družstvo z uvedených súťaží dospelých teda nepostupuje ani nezostupuje.
2. Ďalšie informácie (k príprave súťažného ročníka 2020 – 2021) poskytneme postupne v nasledovných
Spravodajcoch.
3. Upozorňujeme FK , že stále platia prísne opatrenia vyhlásená Ústredným krízovým štábom, Vládou SR
a Úradov verejného zdravotníctva SR, mimo iné zakazujúce organizovať a usporadúvať hromadné
športové podujatia. Platí to aj pre prípravné zápasy FK a spoločné tréningy.

Komisia mládeže (predseda Vladimír Remeselník)
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160)
1. KM oznamuje :
a)všetky súťaže SsFZ v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 riadených KM SsFZ sú zrušené.
b) výsledky všetkých doteraz odohraných súťaží súťažnom ročníku 2019/2020 sa anulujú
c) nikto nepostúpi ani nezostúpi z terajších súťaží
d) ďalšie informácie KM poskytne postupne po normalizácii súčasného pandemic-kého stavu.
e) upozorňujeme FK , že stále platia prísne opatrenia vyhlásená Ústredným krízovým štábom, Vládou SR
a Úradov verejného zdravotníctva SR, mimo iné zakazujúce organizovať a usporadúvať hromadné športové
podujatia. Platí to aj pre prípravné zápasy FK a spoločné tréningy.
Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať - chrániť zdravie a životy
všetkých - ZDRAVIE PRED FUTBALOM.

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkami R sa uskutoční, ak to okolnosti
dovolia, 11. júla 2020. Všetci R si na LS prinesú potvrdenie o lekárskej prehliadke (R 3.L+program
TALENT od športového lekára, ostatní od všeobecného lekára). Žiadame Vás o naplánovanie si
súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť.
2. Komisia delegátov SFZ v pravidelnej úradnej správe oznamuje, že v termíne 5. – 6. júna 2020
usporiada licenčné semináre na získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie
Delegáta stretnutia („P“). Miesto konania, ako aj ďalšie informácie budú zverejnené v mesiaci marec.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním záväznej prihlášky na e-mailovú adresu sekretára KD
Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk), najneskôr do 5.5.2020. Všetky potrebné tlačivá k
prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie
SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti,
potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne
maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou
vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.
Predpokladaná cena licencie „A“ je 75 eur a licencie „P“ 200 eur. Pokyny k príprave obdržia prihlásení
účastníci e-mailovou poštou.
3. Ukončenie činnosti R: Ján Šupej - KR úprimne ďakuje za dlhoročnú aktívnu činnosť.

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)

1. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku pozastavujeme do
odvolania všetky aktivity. Sledujte prosím vo zvýšenej miere web SsFZ.

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)
1.

Úsek vzdelávania trénerov pozastavuje všetky aktivity v oblasti vzdelávania trénerov vo svojej pôsobnosti až
do odvolania.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1. V zmysle rozhodnutia VV SsFZ o zrušení súťažného ročníka 2019 – 2020 považujeme všetky schválené
transferov (prestup s obmedzením) v zimnom registračnom období za bezpredmetné. Všetky takto
schválené transfery uplynú automaticky (30.6.2020) a nie je teda potrebné žiadať o ich zrušenie. Chceme
však pri tejto príležitosti požiadať dotknuté kluby, ktorým bol rozhodnutím VV SsFZ o zrušení súťaží
zmarený zmysel uvedených transferov, aby sa v súlade s touto neočakávanou a zložitou situáciou
spravodlivo a férovo vyrovnali. Zároveň upozorňujeme, že MaK SsFZ, v súlade s RaPP, nemá
oprávnenie do takýchto transferov (prestup s obmedzením) vstupovať a riešiť vzájomné vyrovnanie
vyplývajúce z takto uzatvorených dohôd medzi KF.
2. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
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.
2. Pracovníci sekretariátu SsFZ, v zmysle nariadenia SFZ, pracujú v tomto období „z domu“. V prípade potreby
kontaktujte:
L. Matejka - M: 0915 827 656, e-mail: matejka@ssfz.sk,
M. Jánošová - M: 0917 234 514, e-mail: futbal@ssfz.sk .
3. SFZ prišiel s iniciatívou v podobe projektu „Daj COVID-u gól“. Výzva využiť čas a energiu v období, keď
sme v dôsledku opatrení v boji s koronavírusom museli opustiť tradičné ihriská a športoviská, je adresovaná
najmä mladým futbalistom, futbalistkám, ale aj širšej športovej verejnosti. „Trénuj a bav sa futbalom
v izbe, na dvore, či na ulici“ - je odkaz zástupcov SFZ, ktorí neváhali natočiť pre vás videá zo svojich domovov
so svojimi deťmi. V rámci tohto projektu chceme verejnosti priblížiť aj športové aktivity našich reprezentantov
a spôsob, akým sa im podarilo vysporiadať s domácou karanténou v tomto ťažkom období. Uvedený projekt
nájdete na stránke SFZ : https://www.futbalsfz.sk/daj-covidu-gol.
1.

