Informácie z rokovania VV SsFZ
Dňa 6.4.2017 zasadal VV SsFZ, ktorý:
Vzal na vedomie:
-

informácie podané predsedom SsFZ o činnosti a rozhodnutiach vyšších futbalových orgánov,
informácie predsedov riadiacich komisií ŠTK a KM o rozbehu jarnej časti súťaží,
správu o priebehu zimných seminárov R IV. a V. líg,
správu o príprave licenčného seminára R licencie A,
informáciu vedúceho sekretára SsFZ o príprave RS SsFZ 2017/2018.

Prerokoval:
-

správu pripravenú KR SsFZ (na základe podkladov KR ObFZ) o plnení podmienky o počte
rozhodcov futbalovými klubmi súťaží dospelých,
správu o činnosti Komisie ženského futbalu SsFZ,
prijaté uznesenia ostatnou konferenciou a zaoberal sa podnetmi, ktoré odzneli v priebehu
Konferencie SsFZ 9.3.2017,

Uložil:
-

-

-

na návrh ŠTK SsFZ poplatok vo výške 500 € pre FK Stráža, v zmysle RS SsFZ 2016/2017,
kapitola XXIII. Poplatky, bod 3, za odhlásenie družstva dospelých z III. ligy. Poplatok bude
zahrnutý FK Stráža do MZF za mesiac apríl 2017,
na základe správy KR SsFZ o neplnení podmienky o počte rozhodcov v súťažiach SsFZ v
zmysle RS SsFZ 2016/2017 kapitola V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 6
poplatky vo výške podľa RS SsFZ, kapitola XXIII. Poplatky , bod 4, nasledovne: III. liga –
Námestovo 400 € (chýbajú 2 rozhodcovia), IV. ligy – Or. Veselé 260 € (-2), Hriňová 260 € (-2),
Trstená 130 € (-1), Kováčová 130 € (-1), Rosina 130 € (-1), Medzibrod 130 € (-1), Tornaľa 130
€ (-1), V. ligy – Hnúšťa 100 € (-1), Hajnáčka 200 € (-2), H. Nemce 200 € (-2), Or. Jasenica 200€
(-2), Nižná 100 € (-1), Selce 200 € (-2), Bešeňová 200 € (-2), Rajec 100 € (-1), Blatnica 100 € (1), Višňové 100 € (-1), Strečno 200 € (-2), Bytčica 100 € (-1), Varín 100 € (-1), B. Štiavnica 200
€ (-2), Bobrov 100 € (-1) a or. Poruba 100 € (-1). Uvedené poplatky budú zahrnuté FK v MZF
za mesiac apríl 2017. Po uhradení budú uvedené poplatky, v súlade s RS SsFZ, presunuté na
účty príslušných ObFZ a budú slúžiť výhradne na nábor a prípravu nových rozhodcov,
predsedovi a vedúcemu sekretárovi SsFZ reagovať písomne na podnety TFZ (prezentované
na Konferencii SsFZ 9.3.2017) vo veci rozdelenia príspevku za EURO 2016 a LFZ na otázky
týkajúci sa rozpočtu SsFZ.

Schválil:
-

návrh, aby ďalším uchádzačom v našom regióne o dotáciu na podporu vybudovania veľkého
umelohmotného ihriska bolo mesto Brezno,
príspevok na školenia trénerov v regióne stredného Slovenska, z prostriedkov SsFZ
nasledovne:
1. Školenie UEFA B licencie vo výške 1000€ na jedno školenie,
2. Školenie UEFA Grassroots C licencie vo výške 500€ na jedno školenie.

-

Štatút Komisie ženského futbalu SsFZ.

