
Spravodajca č. 25/2015-16                                      11. 12. 2015 

 
Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo) 
1. VV SsFZ na svojom zasadnutí 3.12.2015 v B. Bystrici, okrem iných: 

Schválil: 

a) Na návrh TMK s KM SsFZ zoznam futbalových klubov, ktoré budú za rok 2015 prijímateľom príspevku na 

činnosť družstiev mládeže: 

MFK N. Baňa, MFK Detva, TJ Baník Kalinovo, FK Iskra Hnúšťa, FC Baník V. Krtíš, ŠK Partizán Č. Balog, TJ 
Jednota Bánová, ŠK Tvrdošín, ATTACK Vrútky, ŠKM L. Hrádok, TJ Tatran Krásno nad Kysucou a TJ Snaha 
Zborov nad Bystricou. Výšku príspevku, spôsob použitia resp. spôsob vyúčtovania príspevku oznámi SsFZ 
dotknutým klubom osobitným listom. V priebehu I. štvrťroka 2016 pripraví SsFZ zoznam klubov – prijímateľov 
príspevku pre rok 2016. 

b) Prílohu k RS SsFZ 2015/2016: „Oprávnenia a povinnosti organizátora podujatia a delegovaných osôb, 

vyplývajúce z vybraných ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu, predpisu SFZ a rozpisu 

súťaže, rozpracované na podmienky Stredoslovenského futbalového zväzu“. 

c) Úpravu výšky odmien delegovaným osobám v MFS, platnú pre súťaže riadené SsFZ 

od súťažného ročníka 2016/2017. (nájdete ju na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Komisia rozhodcov – 
materiály). 

       Prerokoval: 
správu predloženú sekretariátom - Plnenie podmienok FK o počte mládežníckych družstiev v súťažiach SsFZ 
a na základe predloženej správy, po konzultácii s príslušnými ObFZ, z dôvodu neplnenia uvedenej podmienky 
podľa RS SsFZ 2015/2016 časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 3, a ukladá v zmysle RS 
SsFZ 2015/2016 časť XXIII. Poplatky, bod 2, poplatok vo výške 1000 € pre FK Družstevník L. Štiavnica, TJ ŠK 
Kremnička, Sokol Repište a FK 34 Brusno – všetci – chýba jedno družstvo mládeže. 
Poplatok bude zahrnutý do MZF za mesiac december 2015. Zároveň upozorňuje uvedené FK, že splnenie 
uvedenej povinnosti je v zmysle RS je podmienkou pre zaradenia do  Príslušného stupňa súťaže v novom 
súťažnom ročníku.  

 
VV SsFZ sa na svojom zasadnutí dňa 3.12.2015 ďalej oboznámil s internetovým článkom, v ktorom boli publikované 
skutočnosti týkajúce sa činnosti delegovaných osôb v stretnutí V. ligy skupina A dospelých Varín - Terchová a v 
uvedenej súťaži. VV SsFZ zobral na vedomie písomné vyjadrenia FK Varín a hráča družstva dospelých tohto FK 
ohľadom uvedeného článku, ktorý neobsahoval žiadne konkrétne skutočnosti potvrdzujúce tvrdenia v časti tohto 
článku. SsFZ a jej komisia rozhodcov vyvíja veľké úsilie na skvalitňovanie výkonov delegovaných osôb v stretnutiach 
v rámci SsFZ, čoho výsledkom je aj spokojnosť funkcionárov s ich pôsobením v jesennej časti ročníka 2015/2016 
vyjadrená funkcionármi FK zúčastnenými na aktívoch s FK v mesiaci november 2015. Zároveň však prijíma, aj na 
základe podnetov FK, účinné a rázne opatrenia voči tým delegovaným osobám, v ktorých činnosti dochádza 
k nedostatkom. VV SsFZ na návrh KR SsFZ  vyradil z nominačnej listiny rozhodcov SsFZ, za nedostatky v stretnutí V. 
ligy skupina A dospelí Varín-Terchová, rozhodcu Františka Drozda. VV SsFZ upozorňuje touto cestou FK v pôsobnosti 
SsFZ a ich členov, že v rámci SsFZ je vytvorených niekoľko možných legitímnych postupov, na základe ktorých je 
možné preukázateľne upozorňovať na nedostatky v činnosti delegovaných osôb, preto sa jednoznačne nestotožňuje 
s postupom FK Varín v uvedenom článku, ktorý znehodnocuje prácu SsFZ, komisie rozhodcov a veríme, že drvivej 
väčšiny rozhodcov a DZ pôsobiacich v súťažiach SsFZ. V budúcnosti v takýchto prípadoch, keď budú zverejnené FK 
a jej členmi  nepotvrdené domnienky, nezakladajúce sa na reálnych preukázateľných  skutočnostiach, VV SsFZ 
odstúpi takýchto pisateľov na disciplinárne konanie prostredníctvom DK SsFZ.  
 

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

ročníka 2015/2016. 
2. Umiestnenie družstiev v súťažiach SFZ – SsFZ 2015/2016 je zverejnený na stránke SsFZ – Priebežný stav súťaží. 
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) Kompletné vyhodnotenia jesennej časti nájdu FK na webe SsFZ v časti Komisia mládeže-materiály, 
b) Žiadosti o trvalé výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS, ktoré nie sú uvedené, ako trvalé výnimky 

v Rozpise súťaží 2015/2016 môžu FK na stretnutia mládeže podávať prostredníctvom podaní v ISSF do 
10.3.2016,  
Trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť súťažného ročníka 2015/2016 a nie je potrebné o ne 
žiadať. 

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 (2.liga U19,17 a 3.liga U19 sk.. C),  26.3.2016 , resp. 27.3.2016  
(ostatné dorastenecké súťaže), 

 žiaci 26.3.2016 resp. 27.3.2016. 
 



Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak) 
D-590 DK berie na vedomie podanie FK Rudina zo dňa 8.12.15, týkajúce sa žiadosti o odpustenie pokuty uvedenej 
pod D-585, pričom v zmysle platných predpisov tejto žiadosti nemôže vyhovieť. 
 

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. Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2015: 

a) Jarné fyzické previerky rozhodcov 3. ligy a programu TALENT sa uskutočnia 11. apríla 2016 v B. Bystrici. 
b) Letný seminár všetkých rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + 

lekárske potvrdenie)  – 17. júl 2016 v B. Bystrici. 

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč) 
1. TMK SsFZ na základe nesplnenia povinnosti trénerov  družstiev dospelých 3. ligy MFK Detva a MFK Nová Baňa  

(článok XIII, bod  6 -  RS SsFZ 2015/2016) odstupuje uvedené FK na riešenie DK SsFZ. 

 
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 
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". Pri tejto príležitosti upozorňujeme, že najbližšie 
„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 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).“ 

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. 

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. V rámci plnenia pre partnera TIPOS je potrebné zaslať 
fotodokumentáciu z posledného jesenného (14. kola), v prípade ak nie je k dispozícii fotografia je možné ju utvoriť 
z videozáznamu zo stretnutia a zaslať na Marketing SFZ (adresa uvedená v manuáli). 

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 

http://www.futbalnet.sk/
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(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. 
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