
Spravodajca č. 27/2017-18      26.1. 2018

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
Dňa 17.1.2018 zasadal v B. Bystrici VV SsFZ, ktorý okrem iných :
Zobral na vedomie:

- informácie prednesené predsedom SsFZ o činnosti a rozhodnutiach vyšších futbalových orgánov,
- predbežné hodnotenie priebehu slávnostného vyhlásenia 23. ročníka ankety 11- tka SsFZ za rok 2017, 

najúspešnejších trénerov, rozhodcov za rok 2017,
Prerokoval:

- diskusné príspevky, ktoré odzneli na Konferencii SsFZ a prijal opatrenia,
- zahájil diskusiu k doplneniu Stanov SsFZ a prijal opatrenia,
- prípravu Medzinárodného halového turnaja regionálnych výberov žiakov U13 „Mladé talenty 2018“ v Korni 

v dňoch 26 a 27. 1.2018,
- odloženú správu o plnení podmienok FK o počte družstiev mládeže v súťažiach SsFZ a prijal opatrenia,
- správu ŠTK o plnení podmienok licenčného systému FK III. ligy a vybraných FK IV. líg a prijal opatrenia,
- spôsob rozdelenia finančného príspevku na činnosť ObFZ v pôsobnosti SsFZ na rok 2018,
- prípravu školení zdravotníkov pre FK v pôsobnosti SsFZ.

Zvolil predsedov odborných komisií SsFZ: 
- za predsedu ŠTK SsFZ – Jaroslava Jekkela,
- za predsedu KM SsFZ  - Jána Majsniara,
- za predsedu TMK SsFZ – Vojtecha Kováča,
- za predsedu  KR SsFZ – Jána Tomčíka,
- za predsedu MaK SsFZ – Stanislava Špilu,
- za predsedu HK SsFZ – Andreja Stašiniaka,
- za predsedu KŽF SsFZ – Ladislava Németha,
- za predsedu ZK SsFZ – Andreja Patku.

Schválil:
- zloženie ŠTK SsFZ: Jaroslav Jekkel (predseda), Miroslav Beháň (tajomník, správca ihrísk), Peter Súkeník 

(člen),  a Technický úsek ŠTK SsFZ v zložení: Branislav Braučok, Erik Gemzický, Jozef Čunderlík, Marián 
Lauer, Peter Turňa a Ivan Ostrihoň a ISSF menežér Pavol Turňa,

- zloženie DK SsFZ: Miroslav Schneider (predseda), Peter Kubinec (podpredseda), Silvia Mesíková, Ľudovít 
Hrmo, Marcel Budáč, Miloš Hnilica, Zdenko Považan Dušan Šimun a Pavel Jánošík – členovia, Michaela 
Kováčiková – tajomník, zapisovateľ,

- spôsob zverejňovania informácií z rokovania VV SsFZ,
- plán práce orgánov SsFZ na I. polrok 2018,
- pracovnú skupinu v zložení: Igor Krško, Juraj Pilát a Ladislav Matejka s poverením komunikovať a pripraviť 

návrh na doplnenie Stanov SsFZ,
- rozpis a  rozpočet  medzinárodného halového turnaja žiakov „Mladé talenty“ v Korni,
- na základe neplnenia podmienky o počte družstiev mládeže, vyplývajúcej z RS SsFZ  2017/2018, kap. V, bod 

3 a s uplatnením kap. XXIV. Poplatky, čl. 2, udelenie poplatkov pre FK Družstevník Liptovská Štiavnica vo 
výške 500 €, Sokol Medzibrod 2.000 €, FK Šalková  1.000 €, FK 09 Bacúch 1.000 €, TJ Lovča 1.000 €, ŠK 
Sásová 1.000 € a TJD Príbelce 500 €. Poplatok bude zahrnutý v MZF za mesiac január 2018.Prípadnú 
žiadosť o splátkový kalendár je potrebné doručiť najneskôr do 25.1.2018,

- rozdelenie príspevku na činnosť jednotlivých ObFZ v pôsobnosti SsFZ na rok 2018,
- príspevok vo výške 300 € z rezervy  vybraných turnajov na rok 2017 pre FK VIX Žilina na organizáciu18. 

ročníka medzinárodného halového turnaja dievčat U16 Junior VIX Cup.
Žiadosti:
- žiadosť LFZ LM o finančný príspevok pre sťahovaní sídla LFZ neschválil,
- prerokovanie žiadosť R Romana Ligasa  - odročil na zasadnutie VV vo februári.

 

Upozornenie:
Aj v roku 2018 pokračuje SsFZ v systéme podpory mládežníckeho futbalu prostredníctvom podpory 
vybraných turnajov a vybraných FK. Všetky podrobnosti  sú v „Pravidlách pre rozdelenie a .......“, ktoré sú , 
spolu s príslušnými vzormi žiadostí k dispozícii na stránke SsFZ v časti DOKUMENTY. Termíny predloženia 
žiadostí:

- vybrané turnaje – do konca januára 2018,
- vybrané FK – do konca februára 2018.



Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
1. V     dostatočnom časovom predstihu pripomíname FK III. ligy a     ašpirantom na postup zo IV. ligy S     a J na splnenie 

Podmienok na zaradenie družstiev dospelých do III. ligy v súťažnom ročníku 2018/2019, ktoré sú zverejnené 
v     Rozpise súťaží 2017/2018 kap. IX. Materiál stavu plnenia podmienok u jednotlivých klubov je k dispozícii na web 
stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály.

2. Žiadame FK dospelých o zaslanie požiadaviek zmien termínov MFS, UHČ, HP resp. kolidácie termínov A,B 
družstiev pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018 a to buď formou podania cez ISSF alebo emailom na adresu
stk.ssfz@gmail.com v termíne do 1.3.2018.

3. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP v prvých kolách jarnej časti 
2017/2018, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2018 odohratie MFS dospelých a mládeže aj na schválených 
náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2017/2018.

4. Priebežný stav súťaží SFZ - SsFZ je zverejnený na stránke SsFZ v sekcii – Priebežný stav súťaží.
5. Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018:
 III. liga, IV. liga S – 18. marca 2018

 IV. liga J, V. liga A,B,C,D – 25. marca 2018

6.  Jaroslav Jekkel – 0902229333

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)
(mladezssfz@gmail.com)
1. KM     oznamuje:

a) Súťažný ročník 2017/2018 začína 24. 3. 2018, resp. 25. 3. 2.
b) V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti 

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP. 
c) Termín predkladania žiadostí o výnimky hracích dní, ÚHČ a ihrísk je do 7.3.2018.

Schválené výnimky vyjdú následne súhrnne v US dňa 9.3.2018. 
Žiadosti predkladajú iba FK, ktorým platila výnimka len na jesennú časť prebiehajúceho súťažného 
ročníka, žiadosti nemusia predkladať FK, ktoré majú schválenú výnimku na celý súťažný ročník a je 
uvedená táto výnimka hracieho času, ÚHČ a ihriska v RS 2017/2018.

d) Termín predkladania žiadostí o striedavý štart hráčov je do 14.3.2018, schválené SŠ budú 
zverejnené v US 9.3.2018 a 16.3.2018.

e) V rámci dodržiavania zdravotného zabezpečenia stretnutí zo strany usporiadajúceho FK, ktoré bude KM 
naďalej kontrolovať, majú FK možnosť si dať na náklady SsFZ (bezplatne pre FK) vyškoliť 
odborníka na poskytovanie prvej pomoci. Podľa počtu a príslušnosti záujemcov budú po dohode so 
SČK zvolené školiace miesta, kde pracovníci SČK vyškolia prihlásených zdravotníkov klubov. 
Prihlasovanie bude otvorené na osobitnom linku od 2.2.2018, ktorý zverejníme  v US dňa 2.2.2018.

f) Schválené žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia budú zverejňované do konca februára 2018
súhrnne v US 16.2.2018 a následne v každej marcovej US.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
D- 619 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK  MFK Detva dospelí pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v
MZF), DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac november 2017 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne
upozorňuje FK MFK Detva dospelí, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohrané MFS, bude DK povinná
postupovať  podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DS (družstvu za každé takto odohrané MFS bude udelené
disciplinárne opatrenie odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 18 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže). FK
MFK Detva dospelí má na základe D-616 uloženú DS pozastavenie súťažnej činnosti družstva podľa DP 43-5 od
7.12.17ako aj zákaz transferov od 7.12.17 do uhradenia nedoplatku. 
Poučenie:
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP )sa podáva
na  Disciplinárnu  komisiu  SsFZ  v lehote  do  siedmych  dní  odo  dňa  oznámenia  rozhodnutia  disciplinárnej
komisie ( čl.84 ods. 1 DP )

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)
1. Zimné semináre  R  a DZ  sa  uskutočnia  v priestoroch ARMAN***  hotel,  Nižná  nad  Oravou nasledovne

(program 3.L a PT je zverejnený na web stránke SsFZ v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály
a program DZ v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu – Materiály):

     Seminár R 3.L a PT 26. – 28.1.2018
     Seminár DZ 2. – 4.2.2018 (DZ 3.L  2.-4.2.2018, DZ 4.,5.L 3.-4.2.2018)
     Seminár R 4. a 5.L 16. – 18.2.2018 (SEVER 16.-17.2.2018, JUH 17.-18.2.2018)
     Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií

zúčastniť. Počas seminárov R je potrebné jednotné oblečenie – súprava zn. ATAK.
2. Program semináru R 3.L a PT je zverejnený na webe SsFZ v časti Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály.
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      Zároveň žiadame aby si každý R a AR 3.L a PT na seminár priniesol súkromný notebook a pripravil
zostrihnutú vlastnú situáciu z MFS pre účely prezentácie a rozboru. Na uvedený termín sú pozvaní okrem
R 3.L nasledovní: PT -  Burger, Dančo, Gregorec Michal, Holas Martin, Hrivo, Maslen, Mosor, Legíň, Považan
Marek,  Slančík,  Zelezňák,  Závodský,  Medziskupina  –  Janíček,  Ježík,  Katreniak,  ďalej –  Koleno,  Ligas,
Hanesová, Bujňáková, Pilšáková.

3. Poplatok pre účastníkov seminára R III. ligy a programu TALENT vo výške 45 € určený na uhradenie nákladov
spojených  s organizáciou  semináru  bolo  nevyhnutné  uhradiť  na  účet  SsFZ:  0050192944/0900,  IBAN
SK9709000000000050192944 do 10.01.2018, VS: 6010, správa pre prijímateľa:  MENO PRIEZVISKO. Kto
poplatok do uvedeného termínu neuhradil, nech tak urýchlene urobí!

4. Poplatky pre účastníkov seminára vo výške 40 € pre DZ 3.L a 20 € pre DZ 4.-5.L určený na uhradenie nákladov
spojených  s organizáciou  semináru  je  nevyhnutné  uhradiť  na  účet  SsFZ:  0050192944/0900,  IBAN
SK9709000000000050192944 do 20.01.2018, VS: 6030, správa pre prijímateľa:  MENO PRIEZVISKO. Kto
poplatok do uvedeného termínu neuhradil, nech tak urýchlene urobí!

5. Poplatok pre účastníkov seminára R IV. a V. ligy vo výške  25 € (nie pôvodne uvedených 20 €) určený na
uhradenie nákladov spojených s organizáciou semináru je nevyhnutné uhradiť na účet SsFZ: 0050192944/0900,
IBAN SK9709000000000050192944 do 01.02.2018, VS: 6020, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO.

6. Nakoľko  k 31.12.2017  bola  ukončená  platnosť  dohôd  R,  uzatvorených  so  SFZ,  KR  SsFZ  vybrala  nižšie
uvedených R pre uzatvorenie dohôd so SFZ na rok 2018. Vytipovaným R zašle sekretariát SsFZ v rámci príloh:

     1/ Dohodu o pracovnej činnosti (platí aj pre všetky druhy dôchodkov)
     2/ Dohodu o brigádnickej práci študentov (do 26 rokov)
     3/ Rámcová dohodu o spolupráci (určená pre fakturantov)
      Rozhodca si z uvedených príloh vyberie aktuálnu dohodu a riadne vyplnenú a podpísanú buď prinesie osobne,

alebo zašle poštou na sekretariát SsFZ najneskôr do 31.01.2018. Zozbierané originály dohôd potom sekretariát
SsFZ spoločne odošle na SFZ, rozhodcovské oddelenie.

      V prípade výberu dohody o brigádnickej práci študentov musia R predložiť aj aktuálne (nie staré potvrdenie z
jesene 2017) potvrdenie školy pre jar/II. polrok 2018, bez ktorého by bola dohoda neplatná. (pripomíname, že
tento druh dohody si môžu rozhodcovia uplatniť len do dovŕšenia veku 26 rokov, potom musia prejsť na riadnu
dohodu o pracovnej činnosti. 

      Študent/ka je povinný/á SFZ bezodkladne oznámiť akúkoľvek prípadnú zmenu, napr. ukončenie, prerušenie
štúdia a pod.

      Pre všetkých dohodárov/dôchodcov platí, že ak sú od 1.1.2018 noví na dôchodku, alebo sa od tohto dátumu
zmenil ich výmer dôchodku, sú povinní predložiť potvrdenie/výmer o tejto skutočnosti zo soc. poiťovne 

     (výšku dôchodku v potvrdení/výmere môžu začierniť). Ak boli dôchodcami vo vzťahu k SFZ aj v roku 2017 a
nezmenil sa im ani výmer dôchodku, tlačivo nepredkladajú.

     Pre obe kategórie dohodárov platí, že ak zmenili pre rok 2018 zdravotnú poisťovňu, musia k dohode predložiť aj
fotokópiu novej kartičky zdrav. poistenia. Ak zmena nenastala, fotokópiu nedokladujú.

     Kto bude pre rok 2018 fakturantom (SZČO, firmy) vyplní pre rok 2018 Rámcovú dohodu.

     Zoznam vybratých R: Auxt, Babinský, Balogh, Bánovský, Behančín, Belán I., Belán O., Belko, Budáč M., Budáč
P.,  Botka,  Bujňáková, Bulla,  Burger,  Butora,  Calík,  Dančo, Danyi,  Diabelko,  Dobrík,  Dodok,  Doval,  Ďurkovič,
Fajčík,  Farsky,  Foltán,  Franek,  Gombala,  Gonda,  Gregorec  Ma.,  Gregorec  Mi.,  Grenčík,  Halfar,  Hanesová,
Havran,  Herdeľ,  Hlaváčik,  Holas  Ma.,  Holas  Mi.,  Horný,  Hraško,  Hrivo,  Chmúrny,  Ištvánik,  Jacková,  Jančo,
Janíček, Jaroščiak, Jelok, Ježík, Jodas, Kaliňák, Katreniak, Koleno, Kolofík, Konček, Kosturský, Kováč, Krahulec,
Krajči, Krajník, Kuba, Kučera, Kuteľ, Labuda, Legíň, Lepieš, Ligas, Ľupták, Maslen, Matejčík, Medveď, Melich,
Mihálka,  Mikloš,  Moják,  Mosor,  Oružinský,  Pataki,  Pleva,  Polomský,  Považan  Ma.,  Považan  Mi.,  Pribylinec,
Ratkovský, Remeň, Riša, Rojček, Roštár, Scherer, Sitár, Slančík, Suhrada, Šašvary, Šimko, Šimovič, Širanec,
Šlapka,  Šmidriak,  Šottník,  Števček,  Štrba  Ma.,  Štrba  Mi.,  Švec,  Tilesch,  Túma,  Turňa,  Tutura,  Urda,  Vrtich,
Závodský, Zelezňák, Zemko, Židek.

7. OÚ KR oznamuje R a DZ, že mládežnícke súťaže SFZ v rámci jarnej časti začínajú už 24.- 25.02.2018. Súťaže
SsFZ III. a IV.L. Sever dospelých začínajú 17.-18.03.2018. Ostatné súťaže 24.-25.3.2018.

8. KR SsFZ  žiada všetkých R a DZ o aktualizáciu prípadných dlhodobých ospravedlnení ( pracovné dni, soboty
a pod.) pre jarnú časť SR 2017/2018 a to najneskôr do 31.01.2018 na delegacia.ssfz@gmail.com .

9. Ospravedlnenie R:  Melich od 15.2. do odvolania, Truban PD, Badura PD, Žubor PD, Botka 25.2., Butora PD,
Švec 9.4.-16.4., 14.5.-21.5., Franek PD od 8:00-14:00,

10.Ospravedlnenie DZ: Hreus 12.4.-17.4.

Trénersko-metodická komisie (predseda Vojtech Kováč)
Úsek vzdelávania pri TMK SsFZ plánuje v roku 2018 organizovať nasledovné vzdelávacie aktivity :
ŠKOLENIE TRÉNEROV
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UEFA  B 
november 2018 – marec 2019   
Banská Bystrica  -  1 školenie trénerov UEFA B licencie (max. 1 x 26 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA 
GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni vyučovanie + 12 hod. TJ + 18 hod. 
hospitácie TJ a zápasov  +  záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo 
cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti 
prihlásených trénerov) do 15. septembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu 
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 

UEFA GRASSROOTS C
   január – marec  2018 
Ružomberok  -   1  školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) 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 100.- € 
( mimo cestovného, ubytovania a stravného).  Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už 
v minulosti prihlásených trénerov) do 04. januára 2018 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu 
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 

január  – marec  2018 
Martin  -  1  školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) 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 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na 
školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 04. januára 2018 na 
priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, 
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 

február  – marec  2018 
Žilina  -  1  školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) 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 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na 
školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 15. januára 2018 na 
priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, 
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 

november 2018 – marec 2019 
Banská Bystrica  -  1 školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) 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 100.- € 
( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už 
v minulosti prihlásených trénerov) do 15. septembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu 
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 

 DOŠKOLOVANIE TRÉNEROV 
(slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie UEFA B a     UEFA GRASSROOTS C )
25. február 2018 – Liptovský Ján - v spolupráci s TMK  Liptovského futbalového zväzu v rozsahu  8 hodín, prihlášky 
je potrebné zaslať na priloženom tlačive do 10. februára 2018  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo  
igi.bella@gmail.com.
24. jún 2018 - Žilina  - v spolupráci s TMK  ObFZ Žilina v rozsahu  5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na 
priloženom tlačive do 10. júna 2018  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com 
29.august  2018 – Kalinovo  - v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec v rozsahu 5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na 
priloženom tlačive do 20. augusta 2018  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com
17. november 2018 – Banská Bystrica - doškoľovací seminár  v rozsahu 5 hodín . Bližšie informácie a pokyny budú 
uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2018.
Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/    Kvalifikačný turnaj na Halové majstrovstvá žiačok sa uskutočnil 24.  januára 2018 v Športovej hale v Badíne.  Do 
ďalšieho kola kvalifikácie postúpili Podbrezová, SLC Banská Bystrica a Ružomberok.  To sa hrá 26. Januára 
v Spišskej Novej Vsi, kde okrem našich zástupcov štartuje šesť družstiev z regiónu Východ.  Na finálový turnaj, ktorý  
bude 2.- 3.2. 2018 v Púchove postupuje potom päť družstiev. 
2/  Kluby, ktoré usporiadate v zimnom období nejaké halové turnaje, dajte na vedomie ich termíny, aby  sa pomohlo pri
ich propagácii.  
3/  Žiadame družstvá Regionálnej ligy junioriek, aby poslali predbežné návrhy domácich zápasov v jarnej časti sezóny 
do 3.2. 2018. Už je známa termínová listina I. ligy žien a junioriek aj s termínmi všetkých akcií ženských reprezentácií, 
turnajov mládeže, takže sa už bude pripravovať termínová listina  jari.  
4/  Žiadame organizátorov turnajov ligy žiačok, aby poslali návrhy termínov konania týchto turnajov, prioritne turnajov, 
ktoré sa odložili z jesene v termíne do 3.2. 2018. 
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5/  Žiadame kluby žiackych družstiev dievčat v regióne, aby priebežne posielali odporučenia hráčok ročníkov 2004 – 
2005 pre účely prípravy regionálnych  zrazov počas jarnej časti.   
Všetky požadované informácie posielajte na email nemethlaco55@gmail.com. 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1.V zmysle RaPP  čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

- od  01.01.  do  31.01. kalendárneho  roka  (zimné registračné  obdobie  bez  obmedzenia),  tiež  termín  na
podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia,

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
V prípade, že má nový klub záujem o hrča podľa čl.  15/5,  zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický),
odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,00€ - registrácia v novom klube). Takto
môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia 01.04. do 30.06. príslušného roku.

2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2018) je možné, 
v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné
ukončenie prestupu s obmedzením sa nepokladá za transfer v zmysle čl. 19/7 a môže na neho nadväzovať v tom 
istom (zimnom) registračnom období prestup bez obmedzenia (do 31.1.2018), resp. prestup s obmedzením (do 
31.3.208). Zároveň je však potrebné pri uplatnení takéhoto postupu dodržať ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 
kluby).
3. Vzhľadom na množiace sa dotazy ohľadom odstupného za hráča podľa čl. 37 a DPH, platí že pri transfere hráča, 
pokiaľ je zadaná suma odstupného iná ako nula, ISSF automaticky pripočíta k danej sume aj DPH v prípade, že 
materský klub hráča je platcom DPH a má správne vyplnené IČ DPH v detaile klubu v ISSF.
4.Termín pre transfer  z a do zahraničia sa zhoduje s termínom registračného obdobia bez obmedzenia (1.1. do 
31.1.).
Striedavý štart hráča v kategóriách mládeže.  
Na základe dotazov z aktívov klubov Vás prosíme o upriamenie pozornosti k informácii o striedavom štarte hráča 
vekových kategórií mládeže a schvaľovaní týchto striedavých štartov, ktoré uvedieme napriek tomu, že ho upravuje 
Súťažný poriadok futbalu. 
 Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne:
(8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča 
vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.
- dohoda dvoch klubov znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, 
aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so 
zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená. 
 Princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo 
jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr. 
Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade 
ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. 
Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart 
v zmysle platných noriem SFZ. 
Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený poplatok vo výške 5 €.
 Ako vyžiadať hráča na striedavý :
Funkcionalita: KM v ISSF 
/ elektronická podateľňa / žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum 
začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a 
hráč/ka štartovať a zaslať žiadosť.
Pri úvahách o striedavom štarte hráča/čky však treba brať na zreteľ ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby 
v jednom súťažnom ročníku).

 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 vo štvrtok 8.2.2018 o 12,00 hod. v B. Bystrici.
3. VV SFZ, na svojom zasadnutí  7.11.2017schválil výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok a 

schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci druhej etapy projektu podpory 
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Na stránke SFZ v časti PROJEKTY – Infraštruktúra  - II. etapa 
nájdete:

  Výzva na predkladanie     žiadostí o finančný príspevok  2018      2. etapa   

 Formulár - záväzná žiadosť 2018
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 termín predkladania žiadostí v II. etape je do 31.1.2018

 kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin 
Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.
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