
Spravodajca č. 23/2015-16                                      27. 11. 2015 

 
Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo) 
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, 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 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 súťaţného 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 druţstiev v súťaţiach, 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), Stráţa (-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), Niţná (-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 uloţil  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 tieţ predkladajú aktuálny zoznam pre potreby KR SsFZ. 
c) schválil: 
príspevok vo výške 150 €  pre všetky ObFZ v pôsobnosti SsFZ, na organizáciu medzioblastných turnajov ţiakov U-12 
v roku 2015. 
(finančné prostriedky uţ boli zaslané na jednotlivé ObFZ). 

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 
1. ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie druţstiev dospelých v jesennej časti súťaţného 

ročníka 2015/2016. 
2. Umiestnenie druţstiev v súťaţiach SFZ – SsFZ 2015/2016 je zverejnený na stránke SsFZ – Priebeţný stav súťaţí. 
3. Jarná časť súťaţného ročníka 2015/2016 začína 20.marca 2016 /III. liga/, 27.marca 2016 /IV. a V. liga/ 
 

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

a)   Vzhľadom na RS SFZ, ktorým sa riadia súťaţe ţiakov SFZ sa R Urdovi ospravedlňujeme.  
b) KM SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie druţstiev mládeţe v jesennej časti súťaţného 

ročníka 2015/2016. 
c) Ţiadosti o trvalé výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS, ktoré nie sú uvedené, ako trvalé výnimky 

v Rozpise súťaţí 2015/2016 môţu FK na stretnutia mládeţe podávať prostredníctvom podaní v ISSF do 
10.3.2016,  
Trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť súťaţného ročníka 2015/2016 a nie je potrebné o ne 
ţiadať. 

d) Jarná časť súťaţného ročníka 2015/2016 začína nasledovne:  

 ţiaci SFZ 12.3.2016 resp. 13.3.2016,   

 dorast 19.3.2016 resp. 20.3.2016,  

 ţiaci 26.3.2016 resp. 27.3.2016 
 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak) 
D-586 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Kremnička a Trstená dospelí pozastavenie súťaţnej 
činnosti druţstva podľa DP 43-5 od 26.11.15, pokuta po 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) a zákaz transferov od 26.11.15 
do uhradenia nedoplatku, DP 64-7 za neuhradenie MZF za mesiac október 2015 v dodatočne stanovenom termíne. 



DK dôrazne upozorňuje príslušné druţstvá FK, ţe v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohrania MFS, bude 
DK povinná postupovať podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DO (druţstvu za kaţdé takto odohrané MFS bude 
udelené disciplinárne opatrenie odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 18 bodov bude druţstvo vylúčené zo 
súťaţe).  
D-587 DK odvolaniu FK Predmier voči DO uvedenému pod D-585 na základe odporúčania sekretariátu SsFZ 
vyhovuje. DK ruší DO pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF). 
Proti rozhodnutiu DK je moţné 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). Ţiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záleţitostí 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 Jane. 

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

mesiaci máj 2016. Termín a miesto budú včas spresnené.  

 

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 vyţiadania hráča zo a do zahraničia, prípadne agendy profesionálnych futbalistov a ich 
transferov. V prípade registrácie a transferov ostaných hráčov kontaktujte výhradne sekretariát SsFZ a  členov 
Matričnej komisie SsFZ. Zároveň upozorňujeme, ţe 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, ţe 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". Pri tejto príleţitosti upozorňujeme, ţe najbliţšie 
„zimné“ registračné obdobie pre amatérov (ale aj pre hráčov z s do zahraničia) je od 1.1.2016 do 15.3.2016. 

3.  V súvislosti s odstupným za amatéra (čl. 37 RaPP), na upresnenie uvádzame: 
             od 1.9.2015: 

- ISSF systém negeneruje poloţku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry! 
- KLUBY uţ negenerujú platobné predpisy cez ISSF! 
- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! 

             Poloţky 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 povaţuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. 
Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, pouţijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“ 

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

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka) 
1. Slovenský futbalový zväz získal na sezónu 2015/16 pre FK III. ligy stred partnera TIPOS, ktorý kaţdému klubu 

tejto súťaţe po splnení určitých podmienok prispeje na činnosť čiastku 1 000 €. Materiály ohľadom spomínanej 
záleţitosti sme 20 10. 2015 zaslali e mailom všetkým 16 FK III. ligy. Ţiadame ich predstaviteľov, aby sa do tohto 
projektu zapojili a venovali mu patričnú pozornosť. V rámci plnenia pre partnera TIPOS je potrebné zaslať 
fotodokumentáciu z posledného jesenného (14. kola), v prípade ak nie je k dispozícii fotografia je moţné ju utvoriť 
z videozáznamu zo stretnutia a zaslať na Marketing SFZ (adresa uvedená v manuáli). 

2. Upozorňujeme futbalové kluby, ţe sekretariát, na základe rozhodnutia VV SsFZ, nespracoval pre súťaţný 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 poţiadať FK, aby svoje kontakty v ISSF 
aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať  e-mailovou poštou krátku ţiadosť 
(na adresu:  matejka@ssfz.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a  prezenčnú listinu 
z takého zasadnutia. 

3. Upozorňujeme FK Sásová, aby v termíne najneskôr do 30.11.2015 uhradili rozdiel medzi sumou uhradenou 
10.11.2015 a sumou uvedenou na MZF za mesiac november 2015, pod následkom opätovného odstúpenia na 
DK. 

http://www.futbalnet.sk/
http://www.futbalnet.sk/
http://www.futbalnet.sk/
mailto:matejka@ssfz.sk


4. Najbliţšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 3.12.2015 o 11,00 hod. v B. Bystrici. 


