Prehľad o činnosti VV SsFZ od ostatnej
Konferencie SsFZ konanej 4.10.2018
(materiál na rokovanie Konferencie SsFZ 6.5.2019)

VV SsFZ v období od ostatnej Konferencie SsFZ, konanej 4.10.2018 zasadal pravidelne
v zmysle plánu zasadnutí na II. polrok 2018 a I. polrok 2019. Na svojich zasadnutiach,
ktorých sa uskutočnilo v uvedenom období 7, sa zaoberal v súlade s programom zasadnutí
nasledovným:
Na svojom zasadnutí 4. 10. 2018 v B. Bystrici:

Zobral na vedomie:
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ,
- informácie o priebehu súťaţí, podané predsedom ŠTK J. Jekkelom a povereným
predsedom KM Vladimírom Remeselníkom,
- informáciu predsedu KR o pripravenosti správy o plnení podmienky o počte R
druţstvami dospelých v súťaţiach SsFZ a prerokovanie správy odloţil na nasledujúce
zasadnutie VV,
- informácie predsedu ŠTK o plnení podmienok licenčného systému FK TIPOS III. ligy,
- Informáciu o plnení podmienok FK druţstiev dospelých o počte mládeţníckych
druţstiev a vzhľadom k závaţnosti moţných dosahov poveril vedúceho sekretára
preveriť prostredníctvom jednotlivých ObFZ relevantnosť podkladov a predloţiť takto
overený podklad na najbliţšie zasadnutie VV,
- informáciu predsedu TMK o príprave výberu SsFZ dospelých na REGIONS ´CUP
(23. – 25. 11.2018 v Bratislave) a prijal opatrenia,
Prerokoval:
- správu o činnosti ŠTK a KM SsFZ a prijal opatrenia,
- pripravenosť Konferencie a vedením konferencie poveril podpredsedu SsFZ Igora
Krška,
- odvolanie FK Slovan Tomášovce voči výške poplatku udelenému v zmysle RS SsFZ
2018/2019 za odhlásenie druţstva dorastu zo súťaţe po vyţrebovaní, konštatoval, ţe
FK Tomášovce vo svojom odvolaní dôvod na udelenie poplatku, v zmysle RS,
nepopiera, ale namieta jeho výšku – ktorá je však v Príslušnom článku RS striktne
stanovená (nie v tolerancii podľa okolností). Na základe uvedeného VV odvolanie
zamietol a odstúpil ho na posúdenie OK SsFZ.
Schválil:
- na základe podkladov ŠTK a KM SsFZ v súlade s kap., V. bod 5, písm. a) RS SsFZ
2018/2019 poplatok pre FK, ktoré odhlásili svoje druţstvá po vylosovaní, resp.
v priebehu súťaţného ročníka 2018/2019, podľa kap. XXIV., bod 3, vo výške:
FK Terchová (IV. liga dospelí) – 1.200 €, ŠK L+M Rapovce (IV. liga dorast) – 500
€,ŠK Stoţok (IV. Liga dorast) – 500 €. Uvedený poplatok bude splatný v MZF za
obdobie september 2018 prostredníctvom MZF za obdobie10 2018.
Zvolil:
- za predsedu Komisie rozhodcov SsFZ Martina Balka a uloţil novozvolenému
predsedovi predloţiť na rokovanie VV návrh novelizovaného Štatútu KR, Zásad
činnosti KR SsFZ ako aj prípadné zmeny v zloţení KR a jeho úsekov.

Na svojom zasadnutí 8. 11. 2018 v B. Bystrici:

Zobral na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení VV vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ,
- informácie a predbeţné hodnotenie priebehu jesennej časti súťaţí, podané predsedom
ŠTK J. Jekkelom a povereným predsedom KM Vladimírom Remeselníkom,
- správu o činnosti DK SsFZ,
- informáciu predsedu TMK o pripravenosti výberu SsFZ dospelých na REGIONS
´CUP (23. – 25. 11.2018 v Bratislave) a prijal opatrenia.
Prerokoval:
- diskusné príspevky, ktoré odzneli v priebehu Konferencie SsFZ 4.10.2018,
- správu vedúceho sekretára o plnení podmienok FK druţstiev dospelých o počte
mládeţníckych druţstiev a v súvislosti so zisteniami ţiada ObFZ ZH o písomné
stanovisko k predloţenej dohode o vytvorení spoločného druţstva U15 medzi FILJO
Ladomerská Vieska a TJ Prestavlky zo 7.6.2018, či a kedy bola schválená príslušnou
riadiacou komisiou,
- informatívnu správu KR o plnení podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi
druţstiev dospelých. Na základe uvedenej informácie konštatoval, ţe k 31.10.2018
neplnia v zmysle RS SsFZ 2018/2019, kapitola V. Podmienky pre štart druţstiev v
súťaţiach, bod 6, uvedenú podmienku – podľa nahlásenia jednotlivých KR ObFZ FK:
III. liga - Námestovo (chýba 1 rozhodca), L. Hrádok (-1),Or. Veselé (-1), Kalinovo (2), Fiľakovo (-2), Poltár (2), IV. ligy – Detva (-2), (Hriňová (-2),Pliešovce (-2), P. Č.
Balog (-1), N. Baňa (-2), Makov (-1), Z. Poruba (-1), Rosina (-2), D. Kubín (-2),
Bobrov (-1) a Rajec (-2), V. ligy - Hajnáčka (-2),Cinobanský ŠK (-2),Málinec (-2) ,
Selce (-2), Jakub (-2), D. Niva (-2), Lieskovec (-2), Bzovík (-2), Prenčov (-2), Turč.
Štiavnička (-2), Or. Jasenica (-2), Niţná (-1), LM-Palúdzka (-2),Vavrečka (-2), Švošov
(-1), Strečno (-2), Varín (-1), Oščadnica (-2) a Skalité (-1). VV SsFZ u l o ţ i l
menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do
31.3.2019, pod následkom uplatnenie finančného postihu v zmysle RS SsFZ
2018/2019, kapitola XXIV. Poplatky, ods. 4. Prípadné nezrovnalosti v klubovej
príslušnosti R odporúča riešiť s príslušnou KR ObFZ, ktoré jediné vedú evidenciu
klubovej príslušnosti R vo svojej pôsobnosti a tieţ predkladajú aktuálny zoznam pre
potreby KR SsFZ.
Schválil:
- na návrh predsedu KR Martina Balka zloţenie KR SsFZ a jeho úsekov. KR: M. Balko
(predseda), K. Poláček (podpredseda), M. Migaľová, Ľ. Samotný, M. Očenáš a A.
Hrmo (tajomník KR), Technický úsek- M. Migaľová – vedúca TÚ, M. Súkeníková,
M. Mastiš, M. Libiak, P. Čajka – členovia, Obsadzovací úsek – Ľ. Samotný – vedúci
OÚ, T. Batiz a K. Poláček, Úsek delegátov – K. Poláček – vedúci ÚD, I. Roštár, P.
Budač, Školiaci úsek – M. Očenáš – vedúci ŠÚ, V. Vais, D. Hrčka, B. Nemček, I.
Roštár, A. Ihring,
- zaradenie T. Batiza na nominačnú listinu R SsFZ (IV. liga) pre súťaţný ročník
2018/2019,
- v rámci novo-pripraveného projektu na podporu rozvoja mládeţníckeho futbalu
v podmienkach SsFZ – propagácia futbalu a prípravky – pre rok 2018 sumu 9.000
€, ktorú rozdelil nasledovne:



-

-

-

3.000 € pre FK (okrem oficiálnych útvarov – akadémia a ÚTM) - , ktorých
druţstvá U11, 10 a 9 pôsobia v súťaţi prípraviek pod správou SFZ nasledovne:
FK Lučenc (600 €), Detva (600 €, len v prípade, ţe budú uhradené MZF FK
Detva za 09 a 10 najneskôr do 15.11.2018), K. N. Mesto (600 €), Vrútky (600
€), D. Kubín (600 €) – prostriedky budú zaslané na čísla účtov FK uvedené
v ISSF najneskôr do 20.11.2018. Upozorňujeme, ţe uvedené prostriedky sú
určené výhradne na činnosť uvedených druţstiev a sú určené najmä na
zabezpečenie kvality tréningového procesu (lopty, kuţele, bránky, rozlišovacie
dresy a pod.). FK predloţia najneskôr do 31.12.2018 kópie dokladov o vyuţití
uvedeného príspevku,
 6.000 € pre ObFZ v pôsobnosti SsFZ vo výške podľa počtu druţstiev U11
štartujúcich v súťaţiach ObFZ – vedených v ISSF, prostriedky budú zaslané na
jednotlivé ObFZ najneskôr do 20.11.2018. Upozorňujeme, ţe uvedené
prostriedky sú určené výhradne na činnosť uvedených druţstiev a sú určené
najmä na zabezpečenie kvality tréningového procesu (lopty, kuţele, bránky,
rozlišovacie dresy a pod.). Jednotlivé ObFZ zabezpečia rozdelenie a účelovosť
vyuţitia týchto prostriedkov (archiváciu kópií prvotných dokladov).
na základe návrhu vedúceho sekretára úpravu výšky príspevku poskytovaného na
základe „Pravidiel pre poskytovanie finančných príspevkov SsFZ na podporu
vydávania publikácií venovaných vzniku a histórii činnosti futbalových klubov
v mestách a obciach regiónu stredného Slovenska“ zo 100 € na novú sumu do 300 €,
podľa rozsahu publikácie a výšky nákladov,
zloţenie realizačného tímu výberu SsFZ v kategórii dospelých na REGION´S COP
2018 23.-25.11.2018 v Bratislave: Vojtech Kováč – vedúci výpravy, Miloš Targoš –
tréner, Miloš Foltán a Marián Berky – asistenti trénera, Pavol Frigmanský - technický
vedúci, Filip Slobodník – masér,
školenie členov DK SsFZ v dňoch 23. – 24.11.2018 na Čertovici,
na návrh KR zmenu a doplnenie RS SsFZ 2018/2019:
o
Kapitola XIX, bod 1. písm. a) "Sťaţnosť je moţné...do 60 hodín...
o

Kapitola XIX, bod 1. písm. b) tretia odráţka - celý text zostáva v platnosti a na
koniec doplniť vetu "Minutáţ je potrebné uviesť podľa hracieho času
stretnutia a aj zverejneného videozáznamu na www.futbalnet.sk - Príklad:
„V 55.´ stretnutia (čas 12:20 II. polčasu videozáznamu zverejnenom na
futbalnete) mal R nariadiť PK pre naše muţstvo..."

Na svojom zasadnutí 5.12. 2018 v B. Bystrici:

Zobral na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení VV vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ,
- hodnotenie priebehu jesennej časti súťaţí, 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
súťaţí 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, predloţený predsedom KR SsFZ na úpravu náleţitostí delegovaných osôb.
Schválil:
- po pripomienkach, návrh rozpočtu SsFZ na rok 2019 a uloţil vedúcemu sekretárovi
SsFZ predloţiť tento návrh na posúdenie najbliţšiemu 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 predloţený predsedom KR „Náleţitosti delegovaných osôb“
s pripomienkami a uloţil uvedený materiál dopracovaný o pripomienky členov VV
predloţiť na najbliţšie zasadnutie VV v januári 2019. Zároveň schválil, na základe
poţiadaviek 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 mládeţníckeho futbalu v pôsobnosti
SsFZ – vybrané turnaje mládeţe, 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.
Na svojom zasadnutí 10.1. 2019 v B. Bystrici:

Zobral na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení VV vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ,
- informáciu podpredsedov SsFZ I. Krška a J. Piláta o príprave rokovaní pracovnej
skupiny pre prípravu návrhu na úpravu a zmenu Stanov SsFZ,
- predbeţné hodnotenie 24. ročníka slávnostného vyhlásenia ankety 11-tka SsFZ za rok
2018, najúspešnejších trénerov a rozhodcov za rok 2018 a prijal opatrenia,
- informáciu Vl. Remeselníka, povereného vedením KM SsFZ, o predbeţných
zisteniach z dotazníka určeného FK druţstiev dorastu k moţnému usporiadaniu súťaţí
tejto vekovej kategórie v pôsobnosti SsFZ po zriadení II. ligy SD a MD v riadení SFZ,
Prerokoval:
- rozpis a návrh rozpočtu turnaja výberov regiónov „Mladé talenty 2019“ pre kategóriu
U12, ktorý pripravuje SsFZ v rámci projektu cezhraničnej spolupráce (Poľsko, Česko
Slovensko) v dňoch 1. a 2.2.2019 v Korni,
- všetky dostupné informácie (FK, ObFZ ZH) k plneniu podmienky, vyplývajúcej z RS
SsFZ 2018/2019, kapitola V, čl. 3 (plnenie podmienky o počte druţstiev mládeţe)
futbalovým klubom FK Filjo Ladomerská Vieska – dohoda o spoločnom druţstve U15
s TJ Prestavlky a prijal opatrenia,
schválil:
- úpravu odmien a paušálnych náhrad delegovaných osôb, platnú od jarnej časti
súťaţného ročníka 2018/2019,

-

-

-

na návrh SFZ M. Migaľovú za koordinátorku ţenského futbalu SFZ pre región
STRED,
termín konania 25. ročníka slávnostného vyhlásenia 11-tky SsFZ za rok 2019, ako aj
najúspešnejších trénerov a rozhodcov za rok 2019 na 10.1.2020, miesto konania
upresní neskôr,
návrh na rozdelenie finančného príspevku, vyplývajúceho zo Zmluvy o spolupráci
a poskytnutí finančných prostriedkov na podporu amatérskeho futbalu pre RFZ
v rokoch 2019 – 2022, pre jednotlivé ObFZ v pôsobnosti SsFZ na rok 2019,
na základe zistenia váţnych administratívnych nedostatkov pri realizácii zmluvy
o spoločnom druţstve ukladá FK Filjo Ladomerská Vieska poplatok podľa RS SsFZ
kap. XXIV.POPLATKY, ods. 2, vo výška 1.000 € za nesplnenie podmienky v zmysle
kap. V. PODMIENKY PRE ŠTART DRUŢSTIEV V SÚŤAŢIACH, ods. 4 RS.
Poplatok bude splatný v MZF za obdobie január 2019.
Na svojom zasadnutí 7.2. 2019 v B. Bystrici:

Zobral na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení VV vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ,
- informácie predsedu ŠTK a Vl. Remeselníka, povereného vedením KM, o príprave
jarnej časti súťaţného ročníka 2018/2019,
- informáciu S. Špilu a R. Horáka zo stretnutia predsedov ObFZ v pôsobnosti SsFZ
v D. Kubíne okrem iných aj k návrhu na úpravu a zmenu Stanov SsFZ,
- hodnotiacu správu 24. ročníka slávnostného vyhlásenia ankety 11-tka SsFZ za rok
2018, najúspešnejších trénerov a rozhodcov za rok 2018,
- informáciu Vl. Remeselníka, povereného vedením KM SsFZ, o zisteniach z dotazníka
určeného FK druţstiev dorastu k moţnému usporiadaniu súťaţí tejto vekovej
kategórie v pôsobnosti SsFZ po zriadení II. ligy SD a MD v riadení SFZ a uloţil KM
naďalej komunikovať s dotknutými klubmi pripravené varianty a konečný návrh
predloţiť na najbliţšie rokovanie VV,
- hodnotiacu správu o činnosti TMK za rok 2018,
- informácie predsedu SsFZ a vedúceho sekretára o moţnosti navýšenia prostriedkov na
finančnú podporu rozvoja mládeţníckeho futbalu v SsFZ, odloţil schválenie výšky
príspevku z projektu – vybrané turnaje na najbliţšie zasadnutie VV, kedy bude
preloţený nový koncept ekonomického zabezpečenia uvedeného projektu (vybrané
turnaje, vybrané kluby, propagácia futbalu a prípravky),
- informáciu predsedu KR SsFZ o príprave seminárov R a DZ,
- odstúpenie Ladislava Németha z funkcie predsedu KŢF SsFZ.
Prerokoval:
- plán činnosti výberov SsFZ na rok 2019,
- návrh TMK SsFZ na kontrolu platnosti trénerských licencií prostredníctvom ISSF
v súťaţiach riadených SsFZ a prijal opatrenia,
- prípravu priebeţnej hodnotiacej správy dokumentu „Opatrenia a podnety rozvoja
futbalu v pôsobnosti SsFZ v rokoch 2018 – 2021 a prijal opatrenia
- plán prípravy výberu SsFZ dospelých na REGIONS´CUP 2019 v Senci od 29.8.2019,
Schválil:
- systém kontroly platnosti trénerských licencií prostredníctvom ISSF v súťaţiach SsFZ,
- plán činnosti výberov SsFZ pre rok 2019,

Zvolil:
- Jána Matonoka za predsedu Komisie ţenského futbalu SsFZ .
Na svojom zasadnutí 7.3. 2019 v B. Bystrici:

Zobral na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení VV vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ,
- informácie predsedu ŠTK a Vl. Remeselníka, povereného vedením KM,
o pripravenosti jarnej časti súťaţného ročníka 2018/2019,
- plán vzdelávacích aktivít trénerov v pôsobnosti TMK SsFZ v roku 2019,
- informáciu predsedu HK a vedúceho sekretára o platobnej disciplíne FK v pôsobnosti
SsFZ,
- informáciu predsedu KR o pripravenosti seminára R a DZ súťaţí SsFZ 8. – 10. 3.
20119,
Prerokoval:
- prípravu Konferencie SsFZ, ktorá sa uskutoční 6.5.2019 v B. Bystrici,
- program rokovania Konferencie SsFZ a jej organizačné zabezpečenie,
- prípravu voľby člena VV SsFZ – zástupcu rozhodcov,
- návrh na úpravu a doplnenie Stanov SsFZ, ktorých znenie bude v programe najbliţšej
Konferencie SsFZ,
- návrh HK SsFZ na úpravu textu RS SsFZ 2018/2019, kap. XXIII., bodov 1. – 5.,
- návrh KM SsFZ na spôsob úpravy súťaţí dorastu v pôsobnosti SsFZ od ročníka
2019/2020, v súvislosti s reorganizáciu II. DL v riadení SFZ,
Schválil:
- návrh programu Konferencie SsFZ 6.5.2019:
1. Otvorenie a prehlásenie, ţe konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ
2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie,
skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu konferencie
4. Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie SsFZ
5. Správa o činnosti VV SsFZ od Konferencie SsFZ 4.10.2018.
6. Príhovor predsedu SsFZ
7. Správa mandátovej komisie
8. Správa Revíznej komisie SsFZ
9. Voľba člena VV SsFZ – zástupcu rozhodcov a člena Volebnej komisie SsFZ
10. Výročná správa SsFZ za rok 2018
11. Schválenie rozpočtu SsFZ na rok 2019
12. Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v rokoch 2018 – 2021
(priebeţná hodnotiaca správa)
13. Návrh na úpravu a doplnenie Stanov SsFZ
14. Diskusia
15. Informácia o prijatých uzneseniach
16. Záver
-

-

finančný príspevok pre FK a ObFZ v pôsobnosti SsFZ na podporu vybraných turnajov
mládeţe pre rok 2019 (zoznam prijímateľov bude zverejnený v krátkom čase na
stránke SsFZ v časti VÝKONNÝ VÝBOR),
finančný príspevok z rezervy vybraných turnajov vo výške 200 € pre FK VIX Ţilina
na turnaj prípraviek dievčat ročník 2006,

-

-

-

-

finančný príspevok vo výške po 2.000 € na činnosť vybraných FK z projektu Finančná
podpora na rozvoja mládeţníckeho futbalu v SsFZ nasledovne: Tatran Krásno nad
Kysucou, Pokrok Stará Bystrica, ČK Čierne, Oravan Or. Jasenica, ŠK Bešeňová, Máj
Ruţomberok-Černová, ŠKM L. Hrádok, Druţstevník L. Štiavnica, ŠK Dynamo
Diviaky, MFK Revúca, FK Iskra Hnúšťa, Slovan Kúpele Sliač, B. Štiavnica - Št. Bane
a Jednota Bánová,
spôsob úpravy súťaţí dorastu v pôsobnosti SsFZ od ročníka 2019/2020, v súvislosti
s reorganizáciu II. DL v riadení SFZ, podrobnejšie v dokumente (variant B), ktorý
nájdete v krátkom čase na stránke SsFZ v časti VÝKONNÝ VÝBOR, prípadne v časti
KOMISIE – KM – Materiály,
predbeţne schválil návrh termínovej listiny súťaţí dospelých SsFZ pre súťaţný ročník
2019/2020
na návrh predsedu HK zmenu RS SsFZ v kapitole XXIII. Hospodárske náleţitosti,
body 1. – 5., text príslušných ustanovení RS, platný od jarnej časti súťaţného ročníka
2018/2019 zverejní HK vo svoje správe v budúcom Spravodajcovi č. 35,
Martina Balka, ako kandidáta VV SsFZ na voľbu člena VV SsFZ – zástupcu
rozhodcov,
na návrh predsedu RK SsFZ Milana Škorníka za podpredsedu Revíznej komisie SsFZ.
Na svojom zasadnutí 4.4. 2019 v B. Bystrici:

Zobral na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení VV vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ,
- informácie predsedu ŠTK a vedúceho sekretára o rozbehu jarnej časti súťaţí,
- informácie predsedu KŢF Jána Matonoka o činnosti KŢF príprave súťaţí dievčat
a o aktuálnej situácii,
- informáciu predsedu KR SsFZ o príprave licenčného seminára R – licencia A
(8.5.2019),
- informáciu vedúceho sekretára o prebiehajúcom audite účtovníctva a ÚZ SsFZ za rok
2018,
- vzdanie sa funkcie podpredsedu a člena DK SsFZ p. Petra Kubinca,
- informácie vedúceho sekretára z rokovania Volebnej komisie SsFZ (29.3.2019).
Prerokoval:
- materiál predloţený KR SsFZ o plnení podmienky o počte rozhodcov klubmi súťaţí
SsFZ dospelých a prijal opatrenia v zmysle RS SsFZ 2018/2019,
- prípravu Konferencie SsFZ, ktorá sa uskutoční 6.5.2019 v B. Bystrici,
- predbeţnú hodnotiacu správu „Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ
v rokoch 2018 – 2021“ a poveril vedúceho sekretára predloţiť ju s odporučením
schváliť ju delegátom Konferencie SsFZ 6.5.2019,
- prípravu textovej časti Výročnej správy SsFZ za rok 2018 a poveril vedúceho
sekretára predloţiť ju po doplnení s odporučením schválenia delegátom Konferencie
SsFZ 6.5.2019,
Schválil:
- na návrh predsedu DK SsFZ pána Dušana Gregora za člena DK SsFZ,
- na návrh Vl. Remeselníka, povereného vedením KM, za člena úseku ISSF KM SsFZ
Jána Havrana,

-

-

-

-

na návrh predsedu zloţenie Komisie ţenského futbalu SsFZ: Ján Matonok (predseda),
Miroslava Migaľová (koordinátorka ţenského futbalu SFZ pre región STRED),
Tomáš Gemza (administrátor – člen), Tomáš Hvostík (člen).
na základe podkladov KM SsFZ v súlade s kap., V. bod 5, písm. a) RS SsFZ
2018/2019 poplatok pre MFK Jelšava (III. liga U19 sk. JUH) , ktorý odhlásil svoje
druţstvo v priebehu súťaţného ročníka 2018/2019, podľa kap. XXIV., bod 3, vo
výške 500 €. Poplatok bude zahrnutý v MZF za 04 2019.
na návrh KR SsFZ, po predchádzajúcom upozornení a na základe opätovného
preverenia plnenia podmienky podľa RS SsFZ 2018/2019 kap. V. ods. 6,
prostredníctvom KR ObFZ ukladá v zmysle RS SsFZ 2018/2019 kap. XXIV., ods. 4
poplatky nasledovne: TIPOS III. liga – L. Hrádok 200 € (-1), Or. Veselé 200 € (-1),
IV. liga – Detva 260 € (-2), Hriňová 260 € (- 2), Z. Poruba 130 € (-1), Rajec 260 € (2), Rosina 260 € (-2), Bobrov 130 € (-1), D. Kubín 260 € (-2), V. liga - Lieskovec
200 € (-2), Bzovík 200 € (-2), Turč. Štiavnička 200 € (-2), Oravská Jasenica 200 € (2), Niţná 100 € (-1), Selce 200 € (-2), LM-Palúdzka 200 € (-2), Bešeňová 100 € (-1),
Višňové 100 € (-1), Jakub 100 € (-1), Oščadnica 200 € (-2), Strečno 100 € (-1), Skalité
100 € (-1), Varín 100 € (-1), Vavrečka 200 € (-2), Švošov 100 € (-1). Uvedené
poplatky uhradia FK prostredníctvom MZF za obdobie 04 2019. Prípadné
nezrovnalosti v evidencii R riešia FK výhradne prostredníctvom príslušnej KR ObFZ.
Uhradené poplatky budú v zmysle RS SsFZ 2018/2019 kap. V., ods. 7 prevedené na
účty príslušných ObFZ, ktoré ich pouţijú výhradne na zabezpečenie náboru a školenie
nových R,
na základe písomného podnetu a po zváţení okolností, rozšírenie prijímateľov
finančného príspevku na činnosť vo výške 2000 € o ŠK Liptovská Ondrašová
z projektu Finančná podpora rozvoja mládeţníckeho futbalu v SsFZ – vybrané FK.

Plánované zasadnutia VV SsFZ v I. polroku 2019:
6. mája 2019 (pondelok)
- predbeţné hodnotenie súťaţí a opatrenia na zabezpečenie regulárneho ukončenia
súťaţí
- príprava dekorácie víťaza III. ligy
- príprava RS SsFZ 2019/2020 – textová časť
- informácia MaK o priebehu zimného registračného obdobia
- informácia o plnení licenčných podmienok FK III. ligy
- informácia o priebehu FP R, licenčnom seminári R a programe TALENT
- Výročná stráva SsFZ za rok 2018, výsledky hospodárenia SsFZ za rok 2018
a správa z auditu účtovnej závierky
6. júna 2019 (štvrtok)
- predbeţné vyhodnotenie súťaţného ročníka 2018/2019
- príprava súťaţného ročníka 2019/2020
- návrh RS SsFZ 2019/2020 – adresáre R, DZ a FK

- Návrh plánu zasadnutí orgánov SsFZ na II. polrok 2019
- príprava Aktívu ŠTK, KM a KŢF SsFZ
- návrh nominačných listín R a DZ – postup, zostup
1. júla 2019 (pondelok) o 10,00
- vyhodnotenie súťaţného ročníka 2018/2019
- príprava súťaţného ročníka 2019/2020
- návrh rozpočtu komisií SsFZ na rok 2019
- zmeny v RS SsFZ 2019/2020
- pripravenosť Aktívu ŠTK, KM a KŢF SsFZ
o 15,00 – Aktív ŠTK, KM a KŢF SsFZ

Spracoval: L. Matejka

