Spravodajca č. 25/2018-19

14. 12. 2018

Upozornenie:
Upozorňujeme FK, ktoré boli v roku 2018 prijímateľom finančného príspevku z projektu určeného na
podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – vybrané FK, aby v zmysle „Pravidiel
pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu
v podmienkach SsFZ – Vybrané FK (www.ssfz.sk – DOKUMENTY) predložili na sekretariát SsFZ v termíne
do 15.1.2019 vyúčtovanie príspevku vo výške 2.000 €, podľa pokynov uvedených v tomto dokumente,
resp. v zmysle Oznámenia o poskytnutí príspevku z 19.3.2018. Sekretariát SsFZ eviduje k 14.12.2018
vyúčtovanie uvedeného príspevku od FK Polom Raková, Družstevník Dlhá nad Oravou a MFK Baník V.
Krtíš.
Ďalej dávame do pozornosti FK venujúcim sa výchove mladých futbalistov, že aj v roku 2019 pokračuje
SsFZ v podpore takejto činnosti a ponúka možnosť uchádzať sa o podporu uvedených aktivít:
• o podporu pri organizácii mládežníckych turnajov je možné sa uchádzať v zmysle „Pravidiel pre
rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu
v podmienkach SsFZ – Vybrané turnaje mládeže“ výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti
o zaradenie do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané
turnaje mládeže – najneskôr do 31.1.2019 na sekretariát SsFZ,
• o podporu činnosti mládežníckych družstiev v rámci klubu v zmysle „Pravidiel pre rozdelenie
a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach
SsFZ – Vybrané FK, výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti o zaradenie do systému podpory
rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK – najneskôr do 28.2.2019 na
sekretariát SsFZ.
Podrobné pokyny, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke SsFZ (www.ssfz.sk v časti DOKUMENTY).
Pripomíname, že v zmysle uvedených tlačív budeme akceptovať len žiadosti zaslané v termíne a opatrené
stanoviskom ObFZ v pôsobnosti ktorého klub vykonáva svoju činnosť.

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. Žiadame FK Vrútky v termíne do 1.12.2018 o písomné stanovisko k aktuálnemu stavu hracej plochy
s umelým povrchom a návrhu riešenia náhradnej HP v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.
3. Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 pre všetky súťaže dospelých je stanovený na
24. marca 2019 o 15,00 hod. 16.kolo – TIPOS III. liga, 14.kolo IV. a V. ligy.

Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM)
(mladezssfz@gmail.com)
1. KM oznamuje:
a) 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
2. KM žiada:
a) FK účastníkov II. ligy U19 /U17 a III. ligy U19 o vyjadrenie k reorganizácií súťaží dorastu v SsFZ,
odpoveďou na otázku, ktorá je súčasťou listu s prílohou, ktorý bol zaslaný na Vaše mail adresy
FK. Odpovede žiadame zaslať obratom, najneskôr do 20.12.2018 na email: mladezssfz@gmail.com a
kópiu vladimirremeselnik@gmail.com
b) FK, ktoré v zimnom období organizujú halové turnaje, aby poskytli KM informácie o turnajoch na
mladezssfz@gmail.com.

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Zimné semináre R a DZ sa uskutočnia v hoteli Alexandra, Liptovský Ján nasledovne (programy
budú priebežne v dostatočnom predstihu zverejnené):
Seminár R 3.L a PT 8. – 9.3.2019
Seminár DZ 3., 4.L 9.3.2019, DZ 5.L 10.3.2019
Seminár R 4. a 5.L 10.3.2019

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií
zúčastniť.
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/ Postupujúce družstvá z 1.turnaja 5.12. 2018 v Badíne : Dukla B. Bystrica, MŠK Žilina, Rimavská Sobota,
2/ Postupujúce družstvá z 2.turnaja 12.12. E skupina v Badíne – Martin, Podbrezová,
Ružomberok
2. kolo: Turnaj 11. 1. 2019 v Badíne / 6 družstiev /
3.kolo: 19.1. 2019 v Poprade
FINÁLE : 1. – 2. 2. 2019 v Púchove
3/ V Žiline sa uskutoční 28. decembra 2018 v poradí už 19. ročník halového turnaja Junior Vix Cup dievčat
do 16 rokov. Ešte sú dve voľné miesta.
4/ Kluby, ktoré usporiadate do konca roka nejaké turnaje, dajte na vedomie ich termíny, aby sa pomohlo pri
ich propagácii.

Odvolacia komisia (predseda Roman Horák)
Uznesenie zo dňa 08.12.2018
Č.k. OK-11/2018 Odvolacia komisia Stredoslovenského futbalového zväzu (ďalej len „Odvolacia komisia“ a
„SsFZ“), ako príslušný odvolací orgán riadiaceho zväzu v zmysle čl. 53 Stanov SsFZ, prerokovala odvolanie
futbalového klubu (ďalej len „FK“) Strečno, voči rozhodnutiu Komisie rozhodcov SsFZ (ďalej len „KR SsFZ“)
zverejnené v Spravodajcovi č. 18/2018-19 zo dňa 26.10.2018 v bode 2 vo veci sťažnosti FK voči výkonu
rozhodcu, a takto r o z h o d l a: Odvolacia komisia konanie o odvolaní FK Strečno podľa článku 60
ods. 14 písm. a) Stanov SFZ zastavuje.
Odôvodnenie:
1. Dňa 22.10.2018 prijala KR SsFZ prostredníctvom ISSF sťažnosť FK Strečno na rozhodnutie rozhodcu
v 50. min. stretnutia 12. kola V. ligy skupina A dospelí TJ Višňové – FK Strečno, hraného dňa 20.10.2018.
Následne dňa 29.10.2018 prijala KR SsFZ prostredníctvom ISSF odvolanie voči svojmu rozhodnutiu, pričom
mailom bola zaslaná aj fotodokumentácia a videozáznam.
2. KR SsFZ na svojom zasadnutí vyhodnotila situáciu, pričom konštatovala, že nedošlo k porušeniu Pravidla
11 Pravidiel futbalu. Pri opakovanom prerokovaní situácie v rámci podaného odvolania, KR SsFZ nezmenila
svoj názor na danú situáciu a ponechala v platnosti predošlé stanovisko.
3. Odvolacia komisia prijala dňa 09.11.2018 prostredníctvom KR SsFZ odvolanie podané FK Strečno.
Odvolacia komisia rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam iných orgánov SsFZ
vydaných v prvom stupni a posudzuje súlad postupov orgánov SsFZ s predpismi a rozhodnutiami SsFZ. KR
SsFZ je odborným orgánom vytvoreným SsFZ k operatívnemu riadeniu príslušnej oblasti jeho činnosti.
4. Odvolacia komisia podané odvolanie preskúmala na základe podkladov poskytnutých KR SsFZ,
konzultácií s odborníkmi a vlastných zistení. Odvolacia komisia zvážila všetky skutočnosti uvedené v
odvolaní a posúdila cieľ, ktorého sa odvolateľ domáha, teda sťažnosti voči výkonu rozhodcu. Podľa
Súťažného poriadku futbalu čl. 85 ods. 5 „Námietku nie je možné podať proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho
rozhodnutiu v priebehu stretnutia. Proti výkonu rozhodcu a proti jeho rozhodnutiu v priebehu stretnutia je
možné podať sťažnosť na riadiaci zväz. Podanie sťažnosti podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv na zmenu
výsledku dosiahnutého v stretnutí.“
6. Odvolacia komisia v rámci prerokovania odvolania podaného voči rozhodnutiu o sťažnosti na výkon
rozhodcu, ktorý nemá vplyv na zmenu výsledku dosiahnutého v stretnutí, neidentifikovala žiadny právny
problém. Rozhodnutiu KR SsFZ v rámci výroku o podanej sťažnosti treba rozumieť ako jej stanovisko
s vyhodnotením konkrétnej situácie, obdobne ako vydáva stanoviská k sporným situáciám KR SFZ, pričom
v tomto prípade odvolateľ nepreukázal iný záujem, teda naliehavý právny alebo športový záujem, okrem
podanej sťažnosti na výkon rozhodcu.
7. Odvolacia komisia konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na konanie a rozhodnutie vo veci, alebo
ak sa na základe zistených okolností javí ďalšie konanie ako neúčelné.
8. Vzhľadom na vyššie uvedené, Odvolacia komisia rozhodla vo veci formou uznesenia tak, že konanie
zastavuje.

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

2.
3.
4.

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.
Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 10.1.2019 o 14,30 v B. Bystrici.
Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je
Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.
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.

Delegovanie:
15.12.12018 (sobota) HT "O pohár J. Vengloša" ŠH Šiavničky BB 09.00 - 16.00 - Šimko, oprava Bulla

