
Spravodajca č. 20/2015-16                                      6. 11. 2015 

 
Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo) 
VV SsFZ, na svojom zasadnutí 9.10.2015 v Žiline, okrem iných, schválil konanie pracovných porád vedenia SsFZ 
zo zástupcami funkcionárskeho aktívu jednotlivých súťaží, stretnutia sa uskutočnia: 
III. liga + tréneri III. ligy – 10.11.2015 (utorok) o 15,00  v penzióne Slniečko v Tajove pri B. Bystrici. 
http://www.penzionslniecko.sk/ 
SsFZ sa prípravou týchto pracovných stretnutí vracia k dlhoročnej tradícii, ktorú považuje s odstupom času za 
najefektívnejší spôsob vzájomnej komunikácie, ktorá sa nedá nahradiť napr. predsezónnym aktívom s klubmi, ktorý 
slúži skôr na prípravu nového súťažného ročníka a nezabezpečuje priestor na vzájomné informovanie a komunikáciu. 
Program jednotlivých stretnutí bude sústredený do 2 bodov: 

-       vystúpenia zástupcov SsFZ s aktuálnymi informáciami z diania v SFZ a SsFZ, krátkym hodnotením priebehu 
súťaží z pohľadu odborných komisií, prezentácia nových funkcionalít ISSF  a súčastí futbanetu (p. Letko  
SFZ), 

-       v panelovej diskusii sa  zástupcovia zúčastnených klubov vyjadria k aktuálnym témam a problémom s ktorými 
sa stretávajú vo svojej činnosti a k problémom jednotlivých súťaží. 

 Zástupcovia SsFZ si radi vypočujú od funkcionárov FK názor, prípadne návrhy na zlepšenie fungovania 
implementácie jednotlivých častí ISSF do praxe (elektronický zápis, matrika, mesačná zberná faktúra, podanie na 
komisiu a pod.), RS SsFZ, Disciplinárny poriadok SFZ (novelizovaný), Registračný a prestupový poriadok, Súťažný 
poriadok (obidve normy boli významne novelizované). 
Z organizačných dôvodov počítame s účasťou 2 zástupcov z jedného FK (s výnimkou III. ligy, kde pozývame 
aj trénerov jednotlivých družstiev), program jednotlivých stretnutí sa ukončí večerou. 

VV SsFZ, na svojom zasadnutí 5.11.2015 v B. Bystrici, okrem iných: 

a)     schválil: 

Program a organizačné zabezpečenie Konferencie SsFZ, ktorá sa uskutoční 3.12.2015  (štvrtok) o 15,00 hod 
v konferenčnej sále Okresného úradu v B. Bystrici, nám. Ľ. Štúra 1.  

           Program: 

1.     Otvorenie a prehlásenie, že 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 25.6.2015 

6.     Príhovor predsedu SsFZ 

7.     Správa revíznej komisie 

8.     Informácia o hospodárení SsFZ v roku 2015 

9.     Správa mandátovej komisie 

10.  Schválenie rozpočtu SsFZ na rok 2016 

11.  Hodnotenie priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016 

ŠTK, KM, DK, KR 

12.  Informácia o priebehu pracovných porád vedenia SsFZ so zástupcami FK 

13.  Diskusia 

14.  Schválenie návrhu uznesenia 



15.  Záver 

b)    zobral na vedomie: 

na základe informácie KR SsFZ zoznam futbalových klubov, naplniacich podmienku o počte rozhodcov 
v zmysle RS SsFZ 2015/2016 časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 6. Uvedenú podmienku 
k 30.10.2015 neplnia FK: III. liga: Námestovo (chýba jeden rozhodca), Detva (-2 R), Krásno nad Kysucou (-1 
R), IV. liga: Hriňová (-2 R), Vinica (-2 R),  Or. Veselé (-1 R), Stráža (-1 R), Staškov (-2 R), Kováčová (-2 R), V. 
liga: Braväcovo (-1 R), Hrochoť (-1 R), Rakytovce (-1 R), Tornaľa (-1 R), Hajnáčka (-2 R),Kráľ (-2 R), Hnúšťa 
(-2 R), T. Štiavnička (-1 R), Or. Jasenica (-2 R), Nižná (-2 R),Kamenné Kosihy (-2 R), Sklabiná (-1 R), Dolná 
Strehová (-1 R), Bešeňová (-2 R),  Švošov (-1 R), Kláštor pod Znievom (-1 R), Rajec (-1 R), Varín (-1 R), H. 
Nemce (-2 R), Lieskovec (-2 R), Pliešovce (-2 R). 

             a uložil  menovaným FK zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2016, pod podmienkou 
uplatnenia finančného postihu v zmysle RS SsFZ 2015/2016, časť XXIII. Poplatky, bod 4. Prípadné nezrovnalosti 
v klubovej príslušnosti R odporúčame riešiť s príslušnou KR ObFZ, ktoré vedú vo svojej pôsobnosti uvedenú 
evidenciu a tiež predkladajú aktuálny zoznam pre potreby KR SsFZ. 
 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 
1. V zmysle čl. 82/1/g SP trestáme FK Cinobaňa hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 3. kola V. 

ligy D Tornaľa - Cinobaňa a priznávame podľa SP čl. 11/3 FK Cinobaňa 3 body a skóre 6:0. Prípad odstupujeme 
DK SsFZ. 

2. ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v jesennej časti súťažného 
ročníka 2015/2016. 

3. Jarná časť súťažného ročníka 2015/2016 začína 20. marca 2016 /III. liga/, 27. marca 2016 /IV. a V. liga/ 
 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar) 
1. KM oznamuje: 

a) Berieme na vedomie list FK Valča (U19) - SP čl.12/1 bude uplatnený až po skončení posledného kola súť.roč. 
2015/2016 v prípade, že nebude zapríčinená ďalšia kontumácia. 

b) Kompletné vyhodnotenia jesennej časti súť.roč. nájdu FK na webe SsFZ v časti Komisia mládeže-materiály po 
skončení všetkých súťaží (od 13.11.2015) 

c) Jarná časť súťažného ročníka 2015/2016 začína nasledovne:  

 žiaci SFZ 12.3.2016 resp. 13.3.2016, 

 dorast 19.3.2016 resp. 20.3.2016, 

 žiaci 26.3.2016 resp. 27.3.2016ň 
d) Odstupujeme DK neskoré začiatky a nedostatočnú prípravu v stretnutí (3x):  

 Radoľa (žiaci) 

 Krasňany (dorast) 
e) Neskoré začiatky 

 Dukla BB – Námestovo (U12) – neskorá nominácia H. 
2. KM na základe podaní v rámci ISSF schvaľuje zmeny termínov, miest a časov: 
ŽIACI 

a) I.liga U15, U14 – 14.kolo (Jupie – Žilina), 8.11.2015 o 11,00 a 13,00, ihrisko Podlavice. 
3. KM dodatočne kontumuje: 

a) IV.ligador.sk.B – 10.kolo (O.Polhora – RK Černová), priznávame 3 body a skóre 3:0 podľa SP čl.82/b 
v prospech FK O.Polhora. 

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak) 
D-562 FK Vinica dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za nedostatočnú usporiadateľskú 
službu v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Vinica-Medzibrod. 
D-563 Oliver Križo 1261676 Detva 1 SN od 2.11.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-564 Juraj Gelčinský 1210919 Námestovo 3 SN od 5.11.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.   
D-565 Martin Chalúpka 1140513 Turčianska Štiavnička 3 mesiace nepodmienečne od 26.10.15 do 25.1.16, DP 48-1c, 
uhradiť 10 € v MZF. 
D-566 FK Belá Dulice dospelí zákaz uskutočnenia stretnutia na štadióne FK Belá Dulice na 2 súťažné stretnutie 
podmienečne od 30.6.16, pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-2a, 58-2c, 58-3, 57-1a, 57-1d, 57-2 a 57-3b za 
neprístojnosti priaznivcov družstva a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí 
Belá Dulice-Stráža. 
D-567 FK Stráža dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-1a, 58-1c a 58-3 za neprístojnosti priaznivcov 
družstva v stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Belá Dulice-Stráža. 
D-568 Tomáš Šmondrk 1210936 Žarnovica 3 mesiace nepodmienečne od 29.10.15 do 28.1.16, DP 53-1 a 53-2b, 
uhradiť 10 € v MZF. 
D-569 Na základe podnetu KM SsFZ Peter Pavlík 1306131 Kováčová 4 SN od 30.10.15, DP 53-1 a 53-2b, uhradiť 5 € 
v MFZ. 



D-570 Na základe podnetu KM SsFZ Marek Tuharský 1304201 Kováčová DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia 
DO. 
D-571 Na základe podnetu KM SsFZ Jaroslav Gajdoš vedúci družstva FK Kováčová dorast 6 SN od 30.10.15, DP 53-
2b, uhradiť 5 € v MZF. 
D-572 DK odvolaniu FK Bánová voči DO uvedenému pod D-533 na základe podania FK zo dňa 4.11.15 vyhovuje. DK 
ruší DO Vladimír Hýll tréner FK Bánová SD 4 SN od 26.10.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF. 
D-573 Na základe podania FK Bánová zo dňa 4.11.15 Juraj Stalmašek asistent trénera FK Bánová SD 6 SN od 
5.11.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF. 
D-574 FK Martin dospelí pokarhanie + 10 € (uhradiť v MZF), DP 11 za neprístojnosť priaznivca družstva v stretnutí III. 
ligy dospelí Martin-Makov. 
D-575 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Cinobaňa dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za 
predčasné ukončenie stretnutia V. ligy skupina D dospelí Tornaľa-Cinobaňa. 
D-576 Matej Pavlica 1179915 Makov 1 SN od 2.11.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-577 DK odvolaniu FK Predmier voči DO uvedenému pod D-549 na základe opravného stanoviska KR SsFZ 
vyhovuje. DK ruší DO pokuta 100 € + 10 €. 
D-578 Na základe podnetu KM SsFZ FK Radoľa SŽ pokuta 50 € + 5 € (uihradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za 
opakovanú nedostatočnú prípravu stretnutí družstva SŽ. 
D-579 Na základe podnetu KM SsFZ FK Krasňany dorast pokuta 50 € + 5 € (uihradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za 
opakovanú nedostatočnú prípravu stretnutí družstva dorastu. 
D-580 Na základe DP 17-13, DK prerušuje DO udelené na časové obdobie nasledovne: 
          Igor Katreniak R do 9.4.16, 
          Ján Radič vedúci družstva Tornaľa do 4.5.16, 
          Štefan Vavrek tréner Tornaľa do 4.5.16, 
          Peter Gavlák vedúci družstva Oščadnica do 4.5.16, 
          Marián Mosor asistent trénera Oščadnica do 4.5.16, 
          Milan Babiar manažér Sásová do 11.5.16, 
          Gabriel Asztalos 1295992 Rimavská Sobota do 15.5.16,                   
          Vladimír Malček vedúci družstva Buzitka do 21.5.16,  
          Milan Gibala tréner Buzitka do 21.5.16, 
          Oszkár Kókai usporiadateľ Jesenské do 26.5.16, 
          Ľuboš Dupkala usporiadateľ Bytča do 4.6.16, 
          Oldřich Nikrmajer 1121759 Belá do 15.6.16, 
          Martin Chalúpka 1140513 Turčianska Štiavnička do 13.6.16, 
          Tomáš Šmondrk 1210936 Žarnovica do 16.6.16, 
          Koloman Porteleky usporiadateľ Kráľ do 13.7.16. 
D-581 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 2.11.15 na 1 MFS: 
          Boris Kopásek 1229095 Krásno nad Kysucou, uhradiť 10 € v MZF. 
          Marek Timek 1162983 Krásno nad Kysucou, uhradiť 10 € v MZF. 
          Peter Rutkaj 1174639 Lučenec, uhradiť 10 € v MZF. 
          Matúš Snovák 1231230 Námestovo, uhradiť 10 € v MZF. 
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.                                                                                                                        

 
Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík) 
1. Zimný seminár rozhodcov III. ligy + programu TALENT (termín 15. – 17. januára 2016) a všetkých delegátov 

zväzu (termín 16. – 17. januára 2016) sa uskutoční v hoteli Alexandria v Liptovskom Jáne. V uvedenom hoteli sa 

uskutoční aj seminár rozhodcov IV. a V. ligy SEVER (termín 4. – 5. marca 2016) a rozhodcov IV. a V. ligy JUH 

(termín 5. – 6. marca 2016). 

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie 

zúčastniť. 

2. Stretnutie KR SsFZ s predsedami KR ObFZ sa uskutoční 15. januára 2016 od 16:00 hod. v hoteli Alexandria v 

Liptovskom Jáne. 

3. Licenčný seminár DZ na licenciu A, pre pôsobnosť v súťažiach SsFZ Banská Bystrica a ObFZ sa uskutoční v 

mesiaci máj 2016. Termín a miesto budú včas spresnené.  

4. OÚ KR žiada rozhodcov: Bednárik Domimik, Vozár Tomáš, Kmetík Martin, Katrenčík Marek, Podhorský Štefan, 

Bátory Martin, Kučera Stanislav, Pilšáková Eva, Lepáčková Petra o záväznú informáciu k ich pôsobeniu v jarnej 

časti SR 205/2016. Vyjadrenie je potrebné zaslať na adresu delegacia.ssfz@gmail.com do 15. 11. 2015. 

5. OÚ KR SsFZ úprimne ďakuje predsedom ObFZ a členom, zodpovedným za obsadzovanie, za korektnú 

spoluprácu a výraznú pomoc pri obsadzovaní mládežníckych stretnutí SsFZ. 

6. Zmena DL: Jupie Podlavice Badín – MŠK Žilina, I. LSŽ, 14.k., 8.11., hrá sa o 11:00-13:00 na ihrisku Podlavice, 

pôvod.del. 
 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila) 
1. Chceme touto cestou upozorniť FK v pôsobnosti Matriky SsFZ, aby sa na Matriku SFZ obracali výhradne vo 

veciach týkajúcich sa vyžiadania hráča zo a do zahraničia, prípadne agendy profesionálnych futbalistov a ich 

mailto:delegacia.ssfz@gmail.com


transferov. V prípade registrácie a transferov ostaných hráčov kontaktujte výhradne sekretariát SsFZ a  členov 
Matričnej komisie SsFZ. Zároveň upozorňujeme, že od 1.9.2015 boli na SFZ (Matrika) zrušené pevné čísla 
liniek (klapky 35 a 36) a komunikácia sa zabezpečuje prostredníctvom e-mailových adries (viď rozpis SFZ), 
prípadne mobilných telefónov pracovníkov matriky. 

2. Oznamuje všetkým futbalovým klubom, ObFZ a RFZ, že Registračný a prestupový poriadok SFZ (ďalej len 
RaPP), ktorý nadobudol účinnosť 15.6.2015, je dostupný na webstránke SFZ. Zároveň je dostupný aj 
"Sprievodca novým registračným a prestupovým poriadkom". V súvislosti s odstupným za amatéra (čl. 37 
RaPP), na upresnenie uvádzame: 

             od 1.9.2015: 
- ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry! 
- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF! 
- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! 

             Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez 
             Platobné predpisy. 
             Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného 
             Klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. 
             VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 RaPP nasledovne: 

"Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia 
transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. 
Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“ 
 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Matričná komisia – Materiály –  nájdete vzory 
dohôd, ktoré odporúčame klubom uzatvoriť v prípade realizácie transferov (prestup) a predchádzať tak prípadným 
problémom z dokladovaním sumy, ktorá sa nezhoduje so sumou uvedenou v čl. 37 RaPP: 

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – mimo ISSF – odplatná, 
-      Dohoda o odstupnom za amatéra – bezodplatná, 
-      Dohoda o odstupnom za amatéra – odplatná. 

Takto uzatvorené dohody klub nikde nezasiela, ale uchováva si ich pre prípad rozporovania výšky odstupného. 
Pripomíname (platí pre odstupné v MZF za mesiac august 2015, viď vyššie), že Platobný predpis sa NEROVNÁ 
FAKTÚRE (je prílohou faktúry), Faktúru musíte vystaviť za klub Vy, alebo Váš účtovník, ekonóm. Viac informácií 
nájdete na linke http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/platobne-predpisy 

Vzhľadom k tomu, že sa objavujú informácie, že prístup ku kontu hráča majú aj iné osoby ako hráč, resp. jeho 
zákonný zástupca upozorňujeme sekretárov ObFZ v našej pôsobnosti, aby dodržiavali taký postup, aby sa 
nepovolané osoby k týmto údajom nedostávali.  V prípade, že hráč, prípadne jeho zákonný zástupca má pocit, že 
prístup k ich kontu by mohla mať (z rôznych dôvodov) aj iná osoba, môžu si zmeniť prístupové heslo. 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč) 
1. TMK SsFZ pozýva trénerov FK 3 .ligy na spoločné pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční ako súčasť 

spoločného stretnutia zástupcov FK 3.ligy so zástupcami Vv SsFZ dňa 10.novembra 2015  o 15.00 hod. 
v penzióne Slniečko  v Tajove pri Banskej Bystrici. Zároveň žiadame trénerov FK 3. ligy aby najneskôr na uvedené 
pracovné stretnutie priniesli hlasovací lístok do ankety  11-ka roka SsFZ 2015. 

2. TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie 
(za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín dňa 15. novembra 2015 (nedeľa) 
v Banskej Bystrici – v budove FiF UMB, Tajovského 40 od 09.00 hod.  V prípade záujmu je potrebné zaslať 
vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 7. novembra 2015 mailom na adresu 
peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 
Účastnícky poplatok 15.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 
0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 , správa pre príjmatela:  meno a priezvisko. Podmienkou na 
predĺženie licencie je okrem účasti na seminári aj odovzdanie plánu týždenného súťažného mikrocyklu s 
konspektmi minimálne 3 tréningových jednotiek ( tlačivá pre plán TMC a konspekt TJ nájdete na stránke 
www.ssfz.sk/komisie/trénersko-metodická komisia/denník trénera. 

3. TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA B licencie pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C 
licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie 
zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( 
mimo cestovného, ubytovania a stravného). Termíny jednotlivých blokov: 13.-15. november 2015, 18. -
20.december 2015, 15. – 17. január 2016, záverečné skúšky 8. marec 2016. Prihlášku na školenie posielajte do 
7. novembra 2015 na priloženom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) mailom na 
adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, 
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.  

4. TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez 
kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 2 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie 
si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Termíny jednotlivých blokov: 
5.- 6. december 2015 , 19. - 20. december 2015, záverečné skúšky 9. február 2016. Prihlášku na školenie 
posielajte do 7. novembra 2015 na priloženom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle 
správy) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu 
TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.  
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Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka) 
1. Slovenský futbalový zväz získal na sezónu 2015/16 pre FK III. ligy stred partnera TIPOS, ktorý každému klubu 

tejto súťaže po splnení určitých podmienok prispeje na činnosť čiastku 1 000 €. Materiály ohľadom spomínanej 
záležitosti sme 20 10. 2015 zaslali e mailom všetkým 16 FK III. ligy. Žiadame ich predstaviteľov, aby sa do tohto 
projektu zapojili a venovali mu patričnú pozornosť. 

2. Upozorňujeme futbalové kluby, že sekretariát, na základe rozhodnutia VV SsFZ, nespracoval pre súťažný ročník 
2015/2016 Adresár futbalových klubov v tradičnej podobe. Dôvodom je existujúca a všeobecne prístupná 
databáza klubov v ISSF www.futbalnet.sk. Touto cestou však chceme požiadať FK, 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. 

3. Slovenský futbalový zväz rozbieha aktivity smerom k možnej rekonštrukcii svojich súťaží (I. a II. liga dospelých) 
v budúcnosti. O tejto záležitosti hodlá diskutovať s príslušným futbalovým hnutím na Slovensku. V utorok 10. 11. 
2015 o 15.00 hod. sa v penzióne Slniečko v Tajove pri B. Bystrici uskutoční stretnutie vedenia SsFZ so 
zástupcami FK TIPOS III. ligy stred. Touto cestou pozývame do uvedených priestorov od 18.00 hod. aj zástupcov 
II. ligy sk. Západ – východ z nášho regiónu (D. Ždaňa/Žiar, Žilina B, Dukla BB, Zvolen, L. Mikuláš, D. Kubín, R. 
Sobota, Teplička n. Váhom). Ich účasť je nutná práve z dôvodu diskusie o budúcej forme republikových súťaží, 
ktorej sa zúčastnia aj zástupcovia SFZ na čele s GS Jozefom Klimentom. Dlhodobý návrh SsFZ k modelu 
republikových súťaží je nasledovný: I. liga celoslovenská 1 skupina – 10-12 účastníkov; II. liga celoslovenská 1 
skupina – 16 – 18 účastníkov; III. liga – 4 skupiny v každom regióne (BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ) s priamym 
postupom víťaza III. ligy do II. ligy. FK II. ligy obdržali písomné pozvanie e mailovou poštou. Vzhľadom na 
závažnosť problematiky žiadame o účasť z každého druholigového klubu. 
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