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Výkonný výborSsFZ (predseda Jozef Paršo) 
Na základe návrhu sekretariátu SsFZ (rezervácia kongresovej sály inými organizáciami) schválili 
členovia VV SsFZ v hlasovaní formou per rollam zmenu termínu konania: 

 Konferencie SsFZ z 2.5.2019 na 6.5.2019 (v pondelok) o 15,00 

 Aktív ŠTK, KM a KŢF z 28.6.2019 na 1.7.2019 (v pondelok) o 15,00 
Na základe uvedeného budú v pláne práce orgánov SsFZ na I. polrok 2019 upravené aj termíny 
nadväzujúcich zasadnutí VV(v uvedených dňoch o 10,00). 
 

Upozornenie: 
Pri tejto príleţitosti upozorňujeme tieţ kluby – prijímateľov príspevku na činnosť druţstiev 
prípraviek pre rok 2018, ţe v zmysle Oznámenia o poskytnutí príspevku z 12.11.2018 majú tieţ 
povinnosť predloţiť na SsFZ vyúčtovanie čerpania týchto prostriedkov najneskôr do 15.1.2019. 
Doteraz neeviduje sekretariát SsFZ vyúčtovanie od FK K. N. Mesto, Vrútky a D. Kubín. 
 
Ďalej dávame do pozornosti FK venujúcim sa výchove mladých futbalistov, ţe aj v roku 2019 
pokračuje SsFZ v podpore takejto činnosti a ponúka moţnosť uchádzať sa o podporu uvedených 
aktivít:  

 o podporu pri organizácii mládeţníckych turnajov je moţné 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 
ţiadosti o zaradenie do systému podpory rozvoja mládeţníckeho futbalu v podmienkach 
SsFZ – Vybrané turnaje mládeţe – najneskôr do 31.1.2019 na sekretariát SsFZ, 

 o podporu činnosti mládeţníckych druţstiev 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 ţiadosti 
o zaradenie do systému podpory rozvoja mládeţníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – 
Vybrané FK – najneskôr do 28.2.2019 na sekretariát SsFZ. 

Podrobné pokyny, ako aj formuláre ţiadostí nájdete na stránke SsFZ (www.ssfz.sk v časti 
DOKUMENTY). Pripomíname, ţe v zmysle uvedených tlačív budeme akceptovať len ţiadosti zaslané 
v termíne a opatrené stanoviskom ObFZ v pôsobnosti ktorého klub vykonáva svoju činnosť. 
 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 
(kontakt:0902229333) 
1. Ţiadame FK dospelých o zaslanie poţiadaviek na zmenu termínov MFS, UHČ, HP resp. 

kolidácie termínov A,B druţstiev pre jarnú časť súťaţného ročníka 2018/2019 a to buď formou 
podania cez ISSF alebo emailom na adresu stk.ssfz@gmail.com v termíne do 1.3.2019. 

2. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ resp. HP v MFS: 

 05.06.2019 /streda/ o 17,30 hod. 22.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – Kalinovo  
3. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a nespôsobilosti HP v prvých kolách jarnej 

časti 2018/2019, povoľujeme v termíne do 30.4.2019 odohratie MFS dospelých a mládeţe aj na 
schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2018/2019. 

           V prípade neodohrania MFS IV. a V. ligy v prvých jarných kolách odporúčame FK vyuţiť 
náhradný termín 1.5. resp. 8.5.2019. 

4. ŠTK SsFZ podmienečne do 1.9.2019, schvaľuje FK ATTACK Vrútky hraciu plochu /umelá tráva/ 
pre MFS mládeţe.  

5. Začiatok jarnej časti súťaţného ročníka 2018/2019 pre všetky súťaţe dospelých je stanovený 
na  

24. marca 2019 o 15,00 hod.  

 16.kolo – TIPOS III. liga  

 14.kolo IV. a V. liga. 

 
Komisia mládeţe (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM) 
(mladezssfz@gmail.com) 
1. KM oznamuje:  

http://www.ssfz.sk/
mailto:mladezssfz@gmail.com


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 
 

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko) 
1. POZOR ZMENA!!! Zimné semináre R a DZ sa uskutočnia v hoteli Dixon Resort, Švermova 

32, Banská Bystrica v nezmenených termínoch nasledovne (programy budú priebeţne 
v dostatočnom predstihu zverejnené): 

 Seminár R 3.L, PT a Medziskupiny (Herdeľ, Janíček, Jeţík, Kosturský, Šottník) 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  
          Kaţdý R z programu TALENT si na seminár prinesie súkromný notebook a pripraví si 

zostrihnutú vlastnú situáciu z MFS pre účely prezentácie a rozboru. 
          Ţiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záleţitostí tak, aby ste sa mohli 

uvedených akcií zúčastniť. 

2. Poplatok pre účastníkov seminára R III. ligy, programu TALENT a Medziskupiny vo výške 20 

€ určený na uhradenie časti nákladov na ubytovanie je nevyhnutné uhradiť na účet SsFZ: 

0050192944/0900, IBAN SK9709000000000050192944 do 31.01.2019, VS: 601019, správa 

pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO. 
3. Fyzické previerky všetkých rozhodcov SsFZ (Cooperov test – „12 minútovka“ s limitmi: PT 

2800 m, 3.L + všetci R do 30 rokov 2600 m, R 4.-5.L do 40 rokov 2400 m, R 4.-5.L nad 40 
rokov 2000 m.) sa uskutočnia 21. marca 2019 v B. Bystrici. 

4. KR ţiada všetkých R o uzatvorenie dohôd so SFZ podľa pokynov zaslaných na osobné e-
mailové adresy. Po ich vyplnení ich zasielajte poštou na sekretariát SsFZ. 

5. Ţiadame všetkých R a DZ o aktualizáciu prípadných ospravedlnení (pracovné dni, soboty 
a pod.) pre jarnú časť SR 2018/2019 a to najneskôr do 15.02.2019 na 
delegacia.ssfz@gmail.com 

6. Ukončenie činnosti: Matej Franek (rozhodca) – KR úprimne ďakuje za aktívnu činnosť.  

 
Komisia ţenského futbalu (predseda Ladislav Németh) 
1/  Postupujúce druţstvá z prvých dvoch turnajov  v Badíne :   
Dukla B. Bystrica, MŠK Ţilina, Rimavská Sobota,  Martin, Podbrezová,  Ruţomberok 
2. kolo:    Dnes 11.1. 2019 sa hrá  turnaj  2. Kola v Badíne , z ktorého tri druţstvá postupujú do 
ďalšieho kola.  
3.kolo: 19.1. 2019 v Poprade 
FINÁLE : 1. – 2. 2. 2019 v Púchove 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč) 
1. TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na 

rok 2019 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C 
licencie (slúţi na predĺţenie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 5 hodín dňa 24. februára 
2019 (nedeľa) od 09.00 hod. v priestoroch ihriska ŠK Bobrovec pri Liptovskom Mikuláši. 
Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 15. februára 
2019 na priloţenom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu 
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 
Banská Bystrica. 

 
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 ţiadosť (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 manaţéra je potrebné vyplniť príslušný 
formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na 
Matriku SFZ.  

2. Najbliţšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 7.2.2019 o 14,30  v B. Bystrici. 

mailto:delegacia.ssfz@gmail.com


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

4. Nakoľko sa mnoţia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu pouţívateľov na 
pouţívanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre pouţívateľov. Spomínaný link: 
https://www.futbalsfz.sk/3088. 

5. Na základe rozhodnutia Konferencie ObFZ Ţiar nad Hronom zo dňa 12.11.2018, zmena sídla 
ObFZ – nová adresa: Partizánska 154/10, 965 01  Ţiar nad Hronom. 

6. Zmena kontaktných údajov na ObFZ R. Sobota: 
- sekretár zväzu Ivan Ostrihoň, 
- m: 0911 920 667, 0905 768 096, 
- e-mail: sekretar@obfzrs.sk.  

 
Delegovanie:  
Mladé talenty 2019 - Korňa: 
V dňoch 1. – 2. februára 2019 L. Šlapka a J. Kolesnáč, obsadenie jednotlivých stretnutí a DZ J. 
Jekkel. 
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