Spravodajca č. 29/2016-17

3. 2. 2017

Naďalej je možnosť pre FK , ktoré sa chcú v roku 2017 zapojiť do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu
v podmienkach SsFZ a mať šancu získať tak prostriedky na skvalitnenie práce s mladými futbalistami, že je tak možné
urobiť:
- Do konca februára podaním žiadosti o zaradenie do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu
v podmienkach SsFZ – vybrané FK. Tlačivo žiadosti, ako aj pravidlá pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných
prostriedkov nájdete na stránke SsFZ v časti DOKUMENTY.
Upozorňujeme zároveň FK, že v prípade podania žiadosti je potrebné vyjadrenie príslušného ObFZ (viď tlačivo).
Na základe rozhodnutia výkonného výboru, SFZ vypísal výzvu napredkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci
projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej
žiadosti o finančný príspevok na rok 2017, je zverejnená na webstránke SFZ, v časti projekty / futbalová
infraštruktúra.
Uvedené informácie k projektu nájdete aj na ssfz.futbalnet.sk v článku pod názvom Do pozornosti klubom.
K uvedenému textu ešte dopĺňame dôležitú informáciu. Žiadosť podáva vždy vlastník zariadenia/objektu.Žiadosť môže
podať aj klub, ktorý je v priestoroch v prenájme. K žiadosti však musí priložiť zmluvu o prenájme, alebo výpožičke, na
dobu minimálne 3 rokov.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
1. Žiadame FK dospelých o zaslanie požiadaviek zmien termínov MFS, UHČ, HP resp. kolidácie termínov A,B
družstiev pre jarnú časť súťažného ročníka 2016/2017 a to buď formou podania cez ISSF alebo emailom na
adresu stk.ssfz@gmail.com v termíne do 1.3.2017.
2. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP v prvých kolách jarnej časti
2016/2017, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2017 odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP
pri splnení podmienok v zmysle RS 2016/2017.
3. Jarná časť súťažného ročníka 2016/2017 začína:
 19. marca 2017 /29.kolo III. liga/
 26. marca 2017 /14.kolo IV. a V. liga/

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)
1. KM oznamuje:
a) 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, ktoré sa odohrajú v jarnej časti prebiehajúceho
súťažného ročníka podávať prostredníctvom podaní v ISSF maximálne do 1.3.2017.
Trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť súťažného ročníka 2016/2017 a nie je potrebné o ne
žiadať.
b) Výnimky uvedené v RS budú upravené v ISSF spolu so schválenými výnimkami pre jarnú časť najneskôr do
10.3.2017.
c) Jarná časť súťažného ročníka 2016/2017 začína nasledovne:
• dorast - 25.3. resp. 26.3.2017,
• žiaci – 1.4. resp. 2.4.2017,
• žiaci (III. liga U15, U13 sk.C) – 22.4. resp. 23.4.2016.
d) V zmysle RS SsFZ 2016/2017, kap. VIII/2b, je možné do 30.4.2016 odohrať MFS aj na HP s umelou
trávou. Domáci klub je povinný informovať o zmene HP súpera a delegované osoby. Nie je nutné o to žiadať
telefonicky predsedu KM, ani podaním v ISSF KM SsFZ.
Prosíme FK, aby svojim rozhodnutím o odohratí stretnutia na UT vždy prednostne podporovali svoje
mládežnícke družstvá.
e) Schvaľujeme dohodu o striedavom štarte pre jarnú časť súť.roč.:
Frederika Kovalíková (1339811) z ŠK Tvrdošín do MFK Ružomberok
2. KM prijala nasledovné žiadosti o trvalé výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS:
Dorast
a) III. liga dor. sk. Sever – FK Štiavnik – SO ÚHČ dosp.
3. KM schvaľuje zmeny termínov, miest a časov:
Dorast
a) IV. liga dor.sk.C – 14.kolo (Očová – Brezno) z 26.3. na 25.3.2017 o 14,00
b) IV. liga dor.sk.C – 21.kolo (Očová – Žarnovica) zo 14.5. na 13.5.2017 o 14,00
c) IV. liga dor.sk.C – 20.kolo (Očová – Hriňová) 7.5.2017 o 13,00 – zmena ÚHČ
d) IV. liga dor.sk.C – 23.kolo (Očová – Priechod) z 28.5. na 27.5.2017 o 14,00
e) IV. liga dor.sk.C – 16.kolo (Očová – Kováčová) z 9.4. na 8.4.2017 o 14,00
4. KM neschvaľuje zmeny termínov, miest a časov:
a) III. liga dor. sk. Sever – 20.kolo (O.Veselé – Zákamenné) zo 7.5. na 8.5.2017 (pondelok) o 15,00 – chýba súhlas
FK Zákamenné

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)
1. Do dnešného dňa neuhradil členský príspevok Rastislav Staškovan, ktorého žiadame o okamžité uhradenie!
2. Oznamujeme Vám termíny zimných seminárov, ktoré sa uskutočnia vo Wellness hoteli Alexandra v
Liptovskom Jáne nasledovne:
10.2. – 12.2.2017 Seminár DZ SsFZ a prihlásených DZ ObFZ (obnovenie licencie A)
3.3. – 5.3.2017 Seminár rozhodcov 3.L a programu TALENT
10.3. – 12.3.2017 Seminár všetkých rozhodcov 4., 5.L
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií
zúčastniť.
3. Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený dokument „Ústne otázky
SsFZ“ určený pre účely ústnych skúšok počas zimných seminárov R a DZ, a v sekciiKomisie - Komisia rozhodcov
- úsek delegátov zväzu – Materiály „Program semináru DZ 10.-11.-12.2.2017 L. Ján“ a „Pokyny DZ 2016-17
aktualizácia 31.1.2017“.
4. Poplatky pre účastníkov seminára DZ (DZ SsFZ 40 €, DZ ObFZ 45 €) určené na uhradenie nákladov spojených
s organizáciou
semináru
bolo
nevyhnutné
uhradiť
na
účet
SsFZ:
0050192944/0900,
IBAN
SK9709000000000050192944 do 31.01.2017, VS: 6030, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO. DZ ktorí
neuhradili poplatok: Alakša, Halaj, Kosec, Meliš, Palacka, Tavač, ObFZ BB – Marček, Mišány, Pecník, Piar,
ObFZ VK – Chrien, ObFZ ZA – Mihálik. Žiadame o okamžitú úhradu podľa pokynov!
5. Ďalšie informácie pre DZ:
1. Na zimný seminár sa dostavte načas a to z dôvodu naplneného programu,
2. V piatok sú naplánované aj ústne pohovory a z tohto dôvodu Vás žiadame o korektnú prípravu, nakoľko máme
kontrolu na priebeh licencie,
3. Materiálmi na štúdium sú PF (nové), RS, zásady pre hodnotenie rozhodcov, videá z UEFA, Zákon o športe,
4.Je nevyhnutné, aby ste sa seminára zúčastnili v spoločenskom oblečení.
6. Žiadame všetkých R a DZ aby si dôsledne kontrolovali mailové schránky, nakoľko Vám budeme priebežne
zasielať podklady k ZS a dokumenty určené k vzdelávaniu.
7. KR SsFZ vybrala nižšie uvedených R pre nominovanie na stretnutia mládeže SFZ. Z dôvodu, že všetky
predchádzajúce dohody o pracovnej činnosti, resp. rámcové dohody (určené fakturantom) boli platné do
31.12.2016, je potrebné uzatvoriť pre rok 2017 nové.
Vybraným R v najbližších dňoch zašle sekretariát SsFZ prílohy, v rámci ktorých obdržíte:
1/Dohodu o pracovnej činnosti
2/Dohodu o brigádnickej práci študentov (do 26 rokov)
3/Rámcovú dohoda o spolupráci (určená fakturantom)
V prípade, že Vám k 1.1.2017 nastala zmena stavu v zdravotnom poistení, doložiť treba povinne aj fotokópiu
novej kartičky.
Pre poberateľov akéhokoľvek druhu dôchodku (v dohode v kolonke ,,Poberateľ dôchodku,, uvediete áno), v
prípade zmeny stavu k 1.1.2017,resp. ak sa niekto k tomuto dátumu stal aktuálne dôchodcom,
doložte k dohode povinne aj fotokópiu výmeru dôchodku.
V prípade vyplnenia dohody o brigádnickej práci študentov, je nevyhnutné doložiť originál potvrdenia o návšteve
školy, nakoľko bez tohto dokumentu nebude dohoda akceptovaná.
Z dôvodu čitateľnosti vyplňte tlačivá elektronicky a najmä dôsledne, dôležitými sú všetky údaje
vrátane diakritických znamienok, v prípade adresy aj uvedenia poštového smerového čísla.
Vyplnený, vytlačený (podľa možnosti obojstranne) a podpísaný dokument (stačí 1x originál) doručte (osobne,
alebo poštou) pani Jánošovej na sekretariát SsFZ najneskôr do3. februára 2017. Vybraní boli nasledujúci R:
Auxt, Badura, Bánovský, Batiz, Bátory P., Bednárik, Behančín, Belko, Botka, Budáč M., Bujňáková, Bulla, Butora,
Capek, Čičmanec, Dančo, Danyi, Diabelko, Dobrík, Dobrocký, Dodok, Doval, Duraj, Ďurkovič, Faber, Fábry, Fajčík
J., Farský, Foltán, Forbak, Galád, Gombala, Gonda, Gregorec Ma., Gregorec Mi., Grenčík, Halfar, Hanesová,
Herdeľ, Hlaváčik, Holas Ma., Holas Mi., Horný, Hreus, Hrivík, Hrivo, Chmúrny, Chudý, Jacková, Jančo, Janíček,
Jelok, Ježík, Jodas, Juríčka, Kaliňák, Katreniak, Koleno, Kolofík, Kosturský, Krahulec, Krajči, Krajník, Kuba,
Kučera, Kuteľ, Labuda, Legíň, Lepáčková, Lepieš, Ligas, Ľupták, Machyniak, Maslen, Medveď, Melich, Mihálka,
Mikloš, Moják, Mosor, Olšiak, Oružinský, Pataki, Perexta, Pleva, Ploštica, Polomský, Považan Ma., Považan Mi.,
Ratkovský, Remeň, Rojček, Rojik, Roštár, Rybár, Scherer, Sitár, Slančík, Slašťan, Súhrada, Šašvary, Šimko,
Šimovič, Širanec, Škvarek, Šlapka, Šmidriak, Štrba Ma., Štrba Mi., Šupej, Švec, Tilesch, Túma, Turňa, Tutura,
Urda, Vrtich, Zelezňák, Zemko, Židek.

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)
1. TMK SsFZ pozýva všetkých prihlásených trénerov na doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA

2.

GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti licencie), ktorý sa bude konať v Liptovskom Jáne v
hoteli ALEXANDRA v nedeľu 5.2.2017 od 08.45 hod.Pri prezentácii pred začatím doškoľovacieho seminára
Vás žiadame o odovzdanie dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (10.-€) - účastnícky poplatok je
potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 1393
6342, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko. Program doškoľovacieho seminára nájdete na www.ssfz.sk /
aktuality.
TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ RS

v období marec - apríl v Rimavskej Soboteškolenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre
začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ +
záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania
a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 20. februára 2017 na priloženom tlačive prihlášky
(www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na
adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ Halové majstrovstvá Slovenska žiačok
Družstvá MFK Ružomberok-Ľubochňa a Fomat Martin sa kvalifikovali na finálový turnaj Halových majstrovstiev
Slovenska v Púchove v dňoch 4. – 5. 2. 2017. Vyslovujeme poďakovanie SLC Banská Bystrica za vzorné
usporiadanie kvalifikácie v Badíne.
2/ Zaslanie návrhov
Žiadame zástupcov klubov ženských futbalových súťaží SsFZ ( žiačky, juniorky ), aby poslali v termíne do 4. 2. 2017
návrhy na usporiadanie termínov jarnej časti oboch skupín žiačok. Zároveň žiadame zaslať dohody na odohranie
dohrávok Regionálnej ligy junioriek, ktoré boli odložené na jar do 11. 2. 2017. V prípade, že dohody s termínmi
nebudú predložené, budú tieto nariadené.
3/ Oznamujeme klubom ženského futbalu, ktoré pracujú s mladými dievčatami kategórie prípraviek ( cca 2005
a mladšie ), že 7. marca 2017 sa bude konať turnaj takýchto prípraviek v Športovej hale v Korni. Súbežne sa bude
konať aj turnaj žiačok 2002 a mladších. Kapacita oboch turnajov bude cca 10 a 6 družstiev, takže po naplnení už sa
nebude dať prihlásiť. Informácie na tel. čísle 0905 342399.
4/ Žiadame kluby, aby nahlásili prípadné konanie turnajov, ktoré majú v pláne usporiadať v tomto roku v záujme ich
propagácie a pomoc pri zabezpečovaní účasti.
27.1.2017

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1.Upozorňujeme funkcionárov FK, že naďalej platí v matričnej pôsobnosti SsFZ výnimka, schválená VV SsFZ – viď
RS SsFZ 2016/2017, kapitola XXIII. Poplatky, bod12 – registrácia do dovŕšenia 10. roku veku je oslobodená
od poplatku. Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkých adeptov futbalu v tomto veku riadne zaregistrovať.
2.Na základe konzultácie s Matrikou SFZ oznamujeme, že registračné obdobie pre hráčov – amatérov z a do
zahraničia sa zhoduje s registračným obdobím bez obmedzenia pre amatérov, teda od 1.7. do 31.8. a od 1.1. do
15.3.kalendárneho roka.
3.V zmysle konzultácie znenia RaPP s matrikou SFZ oznamujeme, že transfer (prestup s obmedzením) schválený
v letnom registračnom období je možné v zimnom registračnom období - pre transfer s obmedzením (1.1.2017 –
31.3.2017) predčasne ukončiť. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v zmysle RaPP
za transfer (v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom istom registračnom (zimnom) období
transfer bez obmedzenia (do 15.3.2017) alebo s obmedzením (do 30.3.2017). Zároveň je však potrebné dodržať pri
uvedenom postupe ustanovenia čl. 18/5.
VV SFZ na svojom zasadnutí 2.12.2016 v Bratislave schválil, s platnosťou od 2.12.2016 zmeny a doplnenia
RaPP. Pre amatérsky futbal vyberáme najdôležitejšiu zmenu čl. 19, bod 2:
(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
d) od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1. Upozorňujeme futbalové kluby, 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. V prípade zmeny č. účtu –
potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je
potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK
odoslať na Matriku SFZ.
2. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 9.2.2017 o 13,30 v B. Bystrici. Konferencia SsFZ sa uskutoční
9.3.2017 (vo štvrtok) o 14,00 v B. Bystrici. Konferencii bude predchádzať zasadnutie VV SsFZ v mieste konania
konferencie o 10,00 hod.
Plán zasadnutí orgánov SsFZ na I. polrok 2017 je umiestnený na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Sekretariát
a iné – Materiály.
Oznamujeme, že v zmysle oznámenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov o určení súpisného a orientačného čísla a
zápise stavby do registra adries zo dňa 28.12.2016, sa korešpondenčná adresa SFZ mení na:
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava.

