Spravodajca č. 20/2018-19

9. 11.2018

Upozorňujeme touto cestou funkcionárov FK, že kredity, ktoré majú k dispozícii prostredníctvom eshopu je
nevyhnutné uplatniť (minúť) najneskôr do 30.11.2018. Varovaním by mali byť kluby, ktoré vlastnou vinou
nedokázali v roku 2017 využiť pridelené kredity (finančné prostriedky) v termíne a tieto museli byť vrátené
do štátneho rozpočtu.
Kluby v pôsobnosti SsFZ, ktoré k 9.11.2018 minuli menej ako 50 % kreditov
FK
IČO
KREDITY
SsFZ 1. OFC Liptovské Sliače
37811401
0,00 / 1 595,85
SsFZ FC 98 Hajnáčka
37832549
0,00 / 1 063,90
SsFZ FK Rajec
00631035
0,00 / 1 595,85
SsFZ MŠK NOVOHRAD Lučenec
42308062
2 345,20 / 5 851,45
SsFZ OFK 1950 Priechod
14221004
0,00 / 531,95
SsFZ OŠK BEŠEŇOVÁ
17060052
0,00 / 2 127,80
SsFZ OŠK Radzovce
35657987
0,00 / 1 063,90
SsFZ TJ Baník Kalinovo
35982870
0,00 / 1 595,85
SsFZ TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 37972197
0,00 / 531,95
SsFZ TJ Fatran Varín
00321711
0,00 / 1 595,85
00688851
201,65 / 2 659,75
SsFZ TJ Jednota Bánová
SsFZ TJ Santrio Láza
30233682
0,00 / 531,95
SsFZ TJ Slovan Rudinská
30227356
0,00 / 531,95
37819305
0,00 / 531,95
SsFZ TJ Slovan Tomášovce
SsFZ TJ Sokol Medzibrod
00620939
0,00 / 531,95
SsFZ TJ Višňové
37807595
378,86 / 1 063,90
SsFZ TJ Štart Kokava nad Rimavicou
14220512
0,00 / 1 063,90
SsFZ ŠK Agro Baník Dúbrava
14223988
0,00 / 1 063,90
31927530
0,00 / 1 595,85
SsFZ ŠK Belá
SsFZ ŠK Hrochoť
17058651
200,52 / 531,95
Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
Dňa 8.11.2018 sa uskutočnilo v B. Bystrici zasadnutie Výkonného výboru SsFZ, ktorý okrem iných:
Zobral na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení VV vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ,
- informácie a predbežné hodnotenie priebehu jesennej časti súťaží, podané predsedom ŠTK J. Jekkelom
a povereným predsedom KM Vladimírom Remeselníkom,
- správu o činnosti DK SsFZ,
- informáciu predsedu TMK o pripravenosti výberu SsFZ dospelých na REGIONS ´CUP (23. – 25. 11.2018
v Bratislave) a prijal opatrenia,
- informáciu predsedu SsFZ o spôsobe a podmienkach zaradenia družstiev U19 a U17 do novovznikajúcej II.
ligy Výhod (prvých 8 družstiev z terajšej II. ligy SD STRED), vzhľadom na kreáciu nadväzujúcich súťaží
v SsFZ osloví KM SsFZ dotknuté FK formou dotazníka.
Prerokoval:
- informáciu o priebehu konferencie a diskusné príspevky, ktoré odzneli v priebehu Konferencie SsFZ
4.10.2018,
- správu vedúceho sekretára o plnení podmienok FK družstiev dospelých o počte mládežníckych družstiev
a v súvislosti so zisteniami žiada ObFZ ZH o písomné stanovisko k predloženej dohode o vytvorení
spoločného družstva U15 medzi FILJO Ladomerská Vieska a TJ Pretavlky zo 7.6.2018, či a kedy bola
schválená príslušnou riadiacou komisiou,
- informatívnu správu KR o plnení podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých. Na
základe uvedenej informácie konštatoval, že k 31.10.2018 neplnia v zmysle RS SsFZ 2018/2019, kapitola V.
Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 6, uvedenú podmienku – podľa nahlásenia jednotlivých KR
ObFZ FK: III. liga - Námestovo (chýba 1 rozhodca), L. Hrádok (-1),Or. Veselé (-1), Kalinovo (-2), Fiľakovo (-2),
Poltár (2), IV. ligy – Detva (-2), (Hriňová (-2),Pliešovce (-2), P. Č. Balog (-1), N. Baňa (-2), Makov (-1), Z.

Poruba (-1), Rosina (-2), D. Kubín (-2), Bobrov (-1) a Rajec (-2), V. ligy - Hajnáčka (-2),Cinobanský ŠK (2),Málinec (-2) , Selce (-2), Jakub (-2), D. Niva (-2), Lieskovec (-2), Bzovík (-2), Prenčov (-2), Turč. Štiavnička
(-2), Or. Jasenica (-2), Nižná (-1), LM-Palúdzka (-2),Vavrečka (-2), Švošov (-1), Strečno (-2), Varín (-1),
Oščadnica (-2) a Skalité (-1). VV SsFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet
rozhodcov, najneskôr do 31.3.2019, pod následkom uplatnenie finančného postihu v zmysle RS SsFZ
2018/2019, kapitola XXIV. Poplatky, odstavec 4. Prípadné nezrovnalosti v klubovej príslušnosti R odporúča
riešiť s príslušnou KR ObFZ, ktoré jediné vedú evidenciu klubovej príslušnosti R vo svojej pôsobnosti a tiež
predkladajú aktuálny zoznam pre potreby KR SsFZ,
schválil:
- na návrh predsedu KR Martina Balka zloženie KR SsFZ a jeho úsekov. KR: M. Balko (predseda), K. Poláček
(podpredseda), M. Migaľová, Ľ. Samotný, M. Očenáš a A. Hrmo (tajomník KR), Technický úsek- M. Migaľová
– vedúca TÚ, M. Súkeníková, M. Mastiš, M. Libiak, P. Čajka – členovia, Obsadzovací úsek – Ľ. Samotný –
vedúci OÚ, T. Batiz a K. Poláček, Úsek delegátov – K. Poláček – vedúci ÚD, I. Roštár, P. Budač, Školiaci
úsek – M. Očenáš – vedúci ŠÚ, V. Vais, D. Hrčka, B. Nemček, I. Roštár, A. Ihring,
- zaradenie T. Batiza na nominačnú listinu R SsFZ (IV. liga) pre súťažný ročník 2018/2019,
- v rámci novo-pripraveného projektu na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ –
propagácia futbalu a prípravky – pre rok 2018 sumu 9.000 €, ktorú rozdelil nasledovne:
• 3.000 € pre FK (okrem oficiálnych útvarov – akadémia a ÚTM) - , ktorých družstvá U11, 10 a 9 pôsobia
v súťaži prípraviek pod správou SFZ nasledovne: FK Lučenc (600 €), Detva (600 €, len v prípade, že
budú uhradené MZF FK Detva za 09 a 10 najneskôr do 15.11.2018), K. N. Mesto (600 €), Vrútky (600
€), D. Kubín (600 €) – prostriedky budú zaslané na čísla účtov FK uvedené v ISSF najneskôr do
20.11.2018. Upozorňujeme, že uvedené prostriedky sú určené výhradne na činnosť uvedených
družstiev a sú určené najmä na zabezpečenie kvality tréningového procesu (lopty, kužele, bránky,
rozlišovacie dresy a pod.). FK predložia najneskôr do 31.12.2018 kópie dokladov o využití uvedeného
príspevku,
• 6.000 € pre ObFZ v pôsobnosti SsFZ vo výške podľa počtu družstiev U11 štartujúcich v súťažiach
ObFZ – vedených v ISSF, prostriedky budú zaslané na jednotlivé ObFZ najneskôr do 20.11.2018.
Upozorňujeme, že uvedené prostriedky sú určené výhradne na činnosť uvedených družstiev a sú
určené najmä na zabezpečenie kvality tréningového procesu (lopty, kužele, bránky, rozlišovacie dresy
a pod.). Jednotlivé ObFZ zabezpečia rozdelenie a účelovosť využitia týchto prostriedkov (archiváciu
kópií prvotných dokladov).
- na základe návrhu vedúceho sekretára úpravu výšky príspevku poskytovaného na základe „Pravidiel pre
poskytovanie finančných príspevkov SsFZ na podporu vydávania publikácií venovaných vzniku a histórii
činnosti futbalových klubov v mestách a obciach regiónu stredného Slovenska“ zo 100 € na novú sumu do
300 €, podľa rozsahu publikácie a výšky nákladov,
- zloženie realizačného tímu výberu SsFZ v kategórii dospelých na REGION´S COP 2018 23.-25.11.2018
v Bratislave: Vojtech Kováč – vedúci výpravy, Miloš Targoš – tréner, Miloš Foltán a Marián Berky – asistenti
trénera, Pavol Frigmanský - technický vedúci, Filip Slobodník – masér,
- školenie členov DK SsFZ v dňoch 23. – 24.11.2018 na Čertovici,
- na návrh KR zmenu a doplnenie RS SsFZ 2018/2019:
o Kapitola XIX, bod 1. písm. a) "Sťažnosť je možné...do 60 hodín...
o Kapitola XIX, bod 1. písm. b) tretia odrážka - celý text zostáva v platnosti a na koniec doplniť vetu
"Minutáž je potrebné uviesť podľa hracieho času stretnutia a aj zverejneného videozáznamu na
www.futbalnet.sk - Príklad: „V 55.´ stretnutia (čas 12:20 II. polčasu videozáznamu zverejnenom
na futbalnete) mal R nariadiť PK pre naše mužstvo..."

Upozorňujeme funkcionárov FK III. ligy , že tradičné stretnutie vedenia SsFZ so zástupcami FK tejto najvyššej
regionálnej súťaže v kategórii dospelých sa uskutoční:
v pondelok 12.11.2018 o 16,00
v B. Bystrici v reštaurácii Atlét v športovej hale na Štiavničkách.
Cieľom uvedených stretnutí je v neformálnej diskusii, bez časového tlaku, výmena informácii o úrovni riadenia III. ligy
a súvisiacich súťaží mládeže, praktických problémoch s ktorými sa pri svoje práci stretávajú funkcionári jednotlivých
klubov, návrhy na skvalitnenie riadenia, prípadne úpravy FN, RS a vylepšenia v systéme ISSF pod.. Z vyššie
uvedených dôvodov SsFZ neobmedzuje prezentáciu jednotlivých vystúpení ani zastúpenie jednotlivých FK. Osobitné
pozvánky nebude SsFZ posielať.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt:0902229333)
1. ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev vo všetkých súťažiach dospelých
za jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019.
2. Nedostatky v stretnutiach: Sučany – Trstená /oneskorený príchod H/, Belá Dulice – Diviaky /oneskorený príchod
R/, Selce – Bacúch /vodeozáznam/.
3. Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 pre všetky súťaže dospelých je stanovený na
24. marca 2019o 15,00 hod. 16.kolo – TIPOS III. liga, 14.kolo IV. a V. ligy.

Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM)
(mladezssfz@gmail.com)
KM schvaľuje
• všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v súťažiach dospelých za jesennú časť súťažného ročníka
2018/2019.
KM oznamuje
Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019:
• II. liga U19-17, III. liga U19, IV. liga U19 – 23. - 24. marca 2019
• II. liga U15-13, III. liga U15-13 sk. A – 23. - 24. marca 2019
• III. liga U15-13 sk. B,C – 6. - 7. apríla 2019

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
U 796: Marek Hriň 1165092 (TJD Príbelce, IV. liga Juh), berie na vedomie stanovisko k U776, za surovú hru skočenie na brankára hostí nadmernou silou v stretnutí 13. kola medzi TJD Príbelce - FK Mesto Tornaľa hraného dňa
27.10.2018 podľa čl. 45/1 DP. DS na 1 súťažné stretnutie od 02.11.2018 podľa čl. 45/2a DP.
U 797: MFK Dolný Kubín, za nesplnenie povinnosti U781 - dodatočné nahratie videozáznamu z MFS 12. kola, IV.
ligy SEVER, 21.10.2018 medzi MFK Dolný Kubín – FK Rajec, podľa čl.64/1 DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/4 DP.
U 798: TJ Sokol Medzibrod, s poukazom na čl. 84/7 DP, odvolaniu v plnom rozsahu vyhovuje (autoremedúra) a
ruší U 782 (videozáznam bol pre technické problémy s úložiskom servera nahratý dodatočne).
U 799: MFK Zvolen. Obdržala podnet MaK SsFZ ohľadom podnetu MFK Nová Baňa - transfer Samuel Budínsky
1320489 z MFK Nová Baňa do MFK Lokomotíva Zvolen dňa 30.01.2018 (466360), ukladá MFK Zvolen predložiť v
lehote do 14.11.2018 doklad o úhrade odstupného v zmysle čl. 37 RaPP vo výške 3000 € pre MFK Nová Baňa,
prípadne kópiu dohody klubov o inej výške odstupného za uvedeného hráča. V prípade nesplnenia uloženej
povinnosti, pristúpi k uloženiu DS ( pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do nižšej súťaže)
podľa čl. 64/7 DP.
U 800: TJ Vinohrad Čebovce, na základe podnetu KM SsFZ za nerešpektovanie pokynu KM SsFZ v Spravodaji č.
18, č.19 súťažného ročníka 2018/ 2019 (vyjadrenie k štartu hráčov U19, ktorí nastupovali v striedavých štartoch v
MFS 12. kola v dňoch 20.- 25.10.2018, podaním na KM v ISSF do 30.10.2018 ), podľa čl.64/1a,b DP. DS pokuta 50 €
podľa čl. 64/ 4 DP a ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze zaslať požadované vyjadrenie KM SsFZ v
dodatočne stanovenom termíne do 13.11.2018 prostredníctvom ISSF pod ďalšími následkami DS v zmysle DP
(zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie), podľa čl. 43/ 2s DP a čl. 64/ 4 DP.
U 801: TJ Tatran Klin, na základe podnetu KM SsFZ za nerešpektovanie pokynu KM SsFZ v Spravodaji č. 17, č.18
súťažného ročníka 2018/ 2019 - nezaslanie zápisu zo stretnutia 11. kola III. ligy U15 SŽ, U13 MŽ skupina Sever
medzi FK Klín – ŠK Dynamo Diviaky v stanovených termínoch ( SP čl. 79/4, US 13-16 ) podľa čl. 64/1a,b DP.
DS pokuta 50 € a ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze zaslať požadované vyjadrenie KM SsFZ v
dodatočne stanovenom termíne do 13.11.2018 prostredníctvom ISSFpod ďalšími následkami DS v zmysle DP
(zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie),podľa čl. 43/ 2s DP a čl. 64/ 4 DP.
U802: Miroslav Debnár 1240256 (FK Šalková) na základe správy delegáta zväzu (HNS - udretie súpera do tváre nie
zanedbateľnou silou v 82 min.) v stretnutí 13. kola medzi FK Šalková - ŠK Prameň Kováčová, DK začína disciplinárne
konanie a predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu od 09.11.2018 do vyriešenia. Žiada
menovaného o písomné vyjadrenie k svojmu previneniu do 13.11.2018 prostredníctvom ISSF, podľa čl. 71/1, 3b DP a
čl. 43/1, 2a, 4 DP.
U 803:Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS udelené v
jesennej časti súťažného ročníka 2018/ 2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.
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 Martin Balko)
1. Prerokovaný podnet FK: Strečno (Višňové – Strečno) – KR SsFZ postupuje odvolanie na OK SsFZ.
2. Seminár rozhodcov programu Talent sa uskutoční v termíne 16.–18.11.2018 v hoteli Alexandra,
Liptovský Ján. Pozvánky s programom budú zaslané emailovou poštou.
3. Na oficiálnej stránke www.kr-ssfz.sk je v časti „Materiály“ zverejnený dokument „SÚHLAS DOTKNUTEJ
OSOBY“. Žiadame všetkých R a DZ aby si ho urýchlene vytlačili, podpísali a zaslali poštou na adresu SsFZ.

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ V systéme je vytvorená aj súťaž prípraviek, je treba sa v prípade záujmu o štart v súťaži prihlásiť tak isto.
Informácie na tel.. 0905 342399, email: nemethlaco55@gmail.com. Súťaž by sa mohla odohrať v zimných mesiacoch
vo forme niekoľkých turnajov.
2/ Ponuka SFZ : v prípade záujmu je možnosť v mesiaci decembri zorganizovať halové turnaje prípraviek WU – 11
v regiónoch, alebo aj spojením regiónov, pričom náklady na organizáciu by hradil SFZ. V prípade záujmu sa môžete
obratom kontaktovať.
3/ Oznamujeme klubom futbalu dievčat, že ŠKF VIX Žilina usporiada dňa 25.11. 2018 v Športovej hale na Javorku
turnaj dievčat ročníkov 2006 a mladších.Predbežný záujem a informácie na tel. čísle 0905 342399.
4/ V Žiline sa uskutoční 28. decembra 2018 v poradí už 19. ročník halového turnaja Junior Vix Cup dievčat do 16
rokov. Predbežný záujem a informácie na tel. čísle 0905 342399.

5/ Kluby, ktoré usporiadate do konca roka nejaké turnaje, dajte na vedomie ich termíny, aby sa pomohlo pri ich
propagácii.

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)
1. TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude
organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie
platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF
UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8.
novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com,
alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä
u hráčovdružstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou
matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.
2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na
stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018.
Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM
a KŽF, v čl. 19, (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 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné
od 9 do 19 rokov (tabuľka), ako ja v texte čl. 37, bod (2).
3.
V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť (dňa 23.8.2018 bola v ISSF v
elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia
hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5
RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP.
Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k
zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné
vyhľadať v zložke Žiadosti a správy - vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.
Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je
možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka.
V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady.
V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do súťaže
neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie.. Zároveň upozorňujeme, že v zmysle čl. 37/(7) je možné,
u tzv. „mládežníckych klubov“ – trvale nemajúcich družstvo dospelých, postupovať podľa čl. 15/5 len v zmysle
uvedeného obmedzenia.
4. V prípade záujmu o hráčov z klubu, ktorý je v matrike SFZ vedený ako neaktívny (nemá zaradené
v aktuálnom ročníku v súťažiach žiadne družstvo) je potrebné postupovať výhradne v zmysle čl. 15/5.
5. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že pri žiadostiach o registráciu hráča je potrebné zadať aj adresu hráča
(podľa pretlače), v prípade neuvedenia matrika vráti na doplnenie. U hráčov, ktorí sú už registrovaní doplnia,
resp. upravia na aktuálne, tieto údaje samotní hráči (zákonný zástupca) prostredníctvom svojho prístupu (Môj
účet).

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 6.12.2018 o 15,00 hod. v B. Bystrici.
3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin
Ivanko,Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.
4. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie
Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088.

