Spravodajca č. 36/2018-19

22. 3.2019

Výkonný výbor ssFZ (predseda Jozef Paršo)
VV SsFZ,20.3.2019 v hlasovaní per rollam schválil (vysvetlenie) upresnenie RS SsFZ 2018/2019, kap. XI. čl. 13 c,
nasledovne: „Hráč môže štartovať za družstvo vyššej kategórie len v materskom FK , po splnení podmienok uvedených v čl.46
SP s výnimkou hráčov s povolením striedavého štartu U17 do U19.“

Upozornenie:
Tak, ako sme informovali v Spravodajcovi č. 30 z 8.2.2019, schválil VV SsFZ na svojom zasadnutí 7.2.2019
nastavenie kontroly platnosti trénerských licencií prostredníctvom ISSF. Upozorňujeme touto cestou funkcionárov
FK a prostredníctvom nich aj trénerov jednotlivých družstiev, aby si prekontrolovali platnosť trénerských
licencií. Platnosť trénerskej licencie je 3 roky a na jej predĺženie je tréner povinný absolvovať doškoľovací seminár
(UEFA Grassroots C licencia v rozsahu5 hod. a UEFA B licencia v rozsahu 15 hod.). V jarnej časti súťažného
ročníka 2018/2019 v III. lige dospelých bude nutné uviesť na pozícii hlavného trénera osobu s platnou
trénerskou licenciou (UEFA PRO, UEFA A a UEFA B) a v IV. ligách osobu s platnou licenciou (UEFA PRO,
UEFA A, UEFA B a UEFA GR C). Nesplnenie uvedených podmienok bude viesť k nemožnosti uzatvoriť zápasovú
súpisku družstva a ku znemožneniu vytvorenia el. zápisu z MFS a bude to tiež podnet pre riešenie DK.
Z dostatočným predstihom upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka budú podmienky nastavené teraz
pre FK IV. ligy platiť pre všetky súťaže dospelých aj mládeže riadené SsFZ.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt:0902229333)
1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ resp. HP v MFS:
• OFK Štart Prenčov – SO/UHČ (jarná časť 2018/2019)
• FO Tatran Sučany – SO/UHČ (jarná časť 2018/2019)
• TJD Príbelce – SO/UHČ (jarná časť 2018/2019)
• FK Slávia Staškov – SO/UHČ (jarná časť 2018/2019)
• KNM – NE/UHČ
• ŠKM Liptovský Hrádok – HP – umelá tráva – len pre MFS mládeže
• FK Tvrdošín – náhradná trávnatá hracia plocha
• FK Podbrezová B – HP - UT Skalica – 17.kolo /Podbrezová B – O. Veselé/, 19.kolo /Podbrezová B –
Čadca/, 21.kolo /Podbrezová B – Zvolen/
• 24.03.2019 /nedeľa/ o 15,00 hod. 16.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – Poltár / v prípade nepripravenosti HP
v O. Veselom sa MFS odohrá 24.3.2019 o 10,30 hod. na UT Ružomberok. Zaväzujeme FK O. Veselé 24
hod. pred UHČ informovať FK Poltár a všetky delegované osoby o mieste odohrania MFS.
• 23.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 16.kolo TIPOS III. liga Lučenec – Ružomberok B
• 23.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo IV. liga J Šalková – Sl. Ďarmoty
• 23.03.2019 /sobota/ o 18,00 hod. 14.kolo IV. liga J Č. Balog – Rakytovce /UT Podbrezová-Skalica/
• 23.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo IV. liga J Príbelce – Detva /HP Príbelce/
• 23.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo V. liga C Podkonice – Sásová
• 23.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo V. liga D Málinec – Sklabiná
• 24.03.2019 /nedeľa/ o 15,00 hod. 16.kolo TIPOS III. liga L. Štiavnica – Žarnovica /UT Ružomberok/
• 30.03.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 15.kolo IV. liga J Šalková – Č. Balog
• 30.03.2019 /sobota/ o 15,30 hod. 15.kolo IV. liga J Medzibrod – Príbelce
• 30.03.2019 /sobota/ o 17,30 hod. 15.kolo V. liga C Bacúch – Jakub /UT Podbrezová-Skalica/
• 07.04.2019 /nedeľa/ o 15,30 hod. 16.kolo V. liga C B. Štiavnica – Bacúch /HP Štiavnické Bane/
• 13.04.2019 /sobota/ o 15,30 hod. 17.kolo IV. liga J Šalková – N. Baňa
• 18.04.2019 /štvrtok/ o 16,00 hod. 20.kolo TIPOS III. liga Čadca – Ružomberok B
• 20.04.2019 /sobota/ o 16,00 hod. 18.kolo V. liga C B. Štiavnica – Bzovík
• 20.04.2019 /sobota/ o 16,00 hod. 18.kolo V. liga C Lovča – L. Vieska
• 27.04.2019 /sobota/ o 16,30 hod. 21.kolo TIPOS III. liga Žarnovica – Fiľakovo
• 27.04.2019 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo IV. liga J Šalková – Hriňová
• 01.05.2019 /streda/ o 16,00 hod. 14.kolo V. liga C Hrochoť – B. Štiavnica
• 01.05.2019 /streda/ o 17,00 hod. 14.kolo V. liga C Selce – L. Vieska
• 04.05.2019 /sobota/ o 17,00 hod. 20.kolo V. liga C B. Štiavnica – Lieskovec /HP Štiavnické Bane/
• 05.05.2019 /nedeľa/ o 17,00 hod. 22.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Ružomberok B
• 05.05.2019 /nedeľa/ o 14,00 hod. 20.kolo V. liga D Vinica – Cinobaňa
• 08.05.2019 /streda/ o 17,00 hod. 15.kolo V. liga B T. Štiavnička – Vavrečka
• 08.05.2019 /streda/ o 17,00 hod. 21.kolo V. liga C Prenčov – B. Štiavnica
• 08.05.2019 /streda/ o 17,00 hod. 23.kolo V. liga C Podkonice – Lovča
• 08.05.2019 /streda/ o 17,00 hod. 23 kolo V. liga D Málinec – Revúca
• 18.05.2019 /sobota/ o 17,00 hod. 22.kolo V. liga C B. Štiavnica – Podkonice

2.

• 01.06.2019 /sobota/ o 17,30 hod. 24.kolo V. liga C B. Štiavnica – Selce /HP Štiavnické Bane/
• 01.06.2019 /sobota/ o 17,30 hod. 24.kolo V. liga C Lovča – D. Niva
• 05.06.2019 /streda/ o 17,30 hod. 22.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – Kalinovo
• 05.06.2019 /streda/ o 17,30 hod. 25.kolo V. liga C Selce – Lovča
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 mládeže 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 využiť náhradný termín 1.5.
resp. 8.5.2019.

Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM)
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917325160)
1. KM schvaľujezmeny termínov, ÚHČ a hracích plôch:
Dorast
II.liga U19/ U17:
Kysucké N.M. – Dukla BB, 20.kolo 20:04:2019,10:00/12:30,SO na 18.04.2019,14:00/16:30ŠT, štadión Kysucké
N.M
Juventus – Pohronie , 16.kolo 23:03:2019,10:00/12:30,SO, štadión Žilina-Strážov UT ,zmena HP
III. liga U19, sk. Sever
Ludrová – Nededza 15.kolo,30.03,2019,SO, 13:00- zmena HČ
III. liga U19, sk.Juh:
Brezno – Hriňová, 14.kolo z 24.03.2019,10:00,SO na 03.04.2019,17:00,ST štadión Podbrezová –
Skalica - UT, dohoda klubov
IV.liga U19, skB
Nižná –Chlebnice. 14.kolo,z 24.03.2019,10:00,SO na03.04.2019,16:30,ST dohoda klubov
Závažna Poruba – Diviaky 14.kolo,z 24.03.2019,10:00,SO na 03.04.2019,15:00,ST, dohoda klubov
IV.liga U19, sk C
Pliešovce– Brusno-Ondrej,14.kolo,z 24.03.2019,10:00,SO na03.04.2019,15:30,ST dohoda klubov,
Hrochoť –Heľpa, 14.kolo,z 24.03.2019,10:00,SO na03.04.2019,16:00,ST dohoda klubov
Žiaci
II. liga U15/U13, sk. Sever
O.Jasenica – Liesek,26.kolo,15.06.2019,10:00/12:00, SO,na14.05.2019,PA, 16:00/17:30 súhlas klubov( oprava
z US 35)
III. liga U15/ U13, sk. A
Čierne – Kysucké n. M.B14.kolo,z 24.03.2019,10:0012:00,SO na03.04.2019,15:00/17:00,ST dohoda klubov
2. Schválené trvalé výnimky hracích dní a časov pre jarnú časť súťaže 2018/2019- doplnok
( ďalšie žiadosti o výnimky už KM neakceptuje)
III. liga U15/ U13, sk. B
Rabča–SO/ predzápas U19 – HČ 2,5 a 4,5 predzápas U19 Rabča (zmena HČ)
Zoznam všetkých platných trvalých výnimiek hracích dní a časov pre jarnú časť súťaže 2018/2019- na stránke
SsFZ, KM –materiály- Zoznam trvalé výnimky jar 2018/2019 mládež
3. KM neschvaľujezmeny termínov, ÚHČ a hracích plôch:
D.Kubín – Krásno n.K.,II. liga U15/U13, sk. Sever 14. kola na 24.03.2019- NE, hrá sa v pôvodnom termíne
D.Kubín –Belá.,II. liga U15/U13, sk. Sever 16. kola na 07.04.2019- NE. RS čl. VI, bod7/a, 8 predohrať. - dohrať do
14 dní. podať žiadosť cez ISSF - žiadosť o zmenu stretnutia
Dlhá n. O. – Tvrdošín, III. liga U19, sk.Sever16.kolo, RS čl. VI., bod 7/a)-predohrať
4. KM oznamuje:
a) Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019:
• II. liga U19-17, III. liga U19, IV. liga U19 ,sk. A, B,C – 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
IV. liga U19 ,sk. D – 20.apríla.2019
Upozorňujeme FK, že začiatok súťaže IV. liga U19,sk.D 20.apríla 2019 - súťaž sa zmenila –jarná časť súťaže bola
upravená na počet účastníkov 9. V ISSF figuruje ako IV. liga U19,sk D - nadstavba, hrací deň SO, UHČ 14:00.
jarná časť- nadstavba, začína 1.kolom 20.04. 2019, UHČ 14:00 a končí 9.kolom 15.06.2019, UHČ 14:00 V rozpise
zápasov boli zohľadnené schválené trvalé výnimky hracích dní a časov uverejnené v RS a v tabuľke sú všetky
dosiahnuté výsledky v jesennej časti.
b) MFK Jelšava odhlasuje družstvo dorastu zo III ligy U19, sk. Juh. Súťaž bude pokračovať s 13-timi účastníkmi.
Družstvá vyžrebované s MFK Jelšava budú mať v daný termín voľno.
c) V zmysle predpisov je striedavý štart ako transfer hráča, preto o tom bol informovaný každý dotknutý
prostredníctvom ISSF.KM v US nevydá zoznam schválených ani neschválených žiadostí. Po termíne predkladania
bude zoznam SS zverejní na stránke SsFZ, KM -materiály.
d) Medaile pre družstva žiakov U13 v súťažiach SsFZ boli distribuované na ObFZ a žiadame FK o ich prevzatie
5. KM upozorňuje:
a) FK na nutnosť podávania zmien termínov cez ISSF - zápis o stretnutí – žiadosť o zmenu termínu/ hracej plochy stretnutia.
KM nebude iné podanie akceptovať. (zápis – žiadosť o zmenu termínu)

b) FK na nutnosť dodržiavať SP čl. 36 a RS čl.VII., bod 7 - Zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov a
miest MFS. KM nebude akceptovať požiadavky , ktoré sú nad rámec uvedených zásada. V jarnej časti KM nemôže
akceptovať žiadne zmeny hracích dní na NE!
6. KM žiada :
a) Žiadame FK IV. ligy U19 sk. D, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zápasy pre jarnú časť súťaže a prípadne
požiadavky na zmenu trvalých výnimiek poslali KM podaním v ISSF do 31.03.24:00.
V prípade žiadosti o zmenu stretnutia, je túto žiadosť potrebné podať cez ISSF - príslušný zápas - žiadosti o zmenu
stretnutia/ hracej plochy , HČ. Termín pre bezplatné zaslanie žiadostí o zmenu MFS je do 03.04. 2019, 24:00.Po
tomto termíne KM bude žiadosti riešiť v zmysle SP a RS aj s príslušnými poplatkami
b) FK, ktoré v zimnom období organizujú halové turnaje, aby poskytli KM informácie o turnajoch na
mladezssfz@gmail.com.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
U 837: 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.
U 838: MFK Detva, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac
február 2019 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS pokuta 100 €
podľa čl. 64/2, 6 DP. DK
SsFZ stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 26.03.2019 a zároveň
podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, že v
prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS podľa čl. 43/2 DP
(pozastavenie súťažnej činnosti družstva, ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.). FK do
stanovenej lehoty predloží na sekretariát SsFZ
a DK SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.
U 839:Lukáš Petrík 1334018 (rozhodca),na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z
delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP
a čl. 11 DP. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 02.042019 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a DK SsFZ do
02.04.2019) pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 840: Rastislav Behančín 1199733 (rozhodca),na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa
z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP
a čl. 11 DP. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 02.042019 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a DK SsFZ do
02.04.2019) pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 841: Peter Kelemen 1216289 (rozhodca),na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z
delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP
a čl. 11 DP. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 02.042019 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a DK SsFZ do
02.04.2019) pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 842: Rastislav Staškovan 1311549 (rozhodca na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa
z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP
a čl. 11 DP. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 02.042019 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a DK SsFZ do
02.04.2019) pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 843: Jakub Kolesnáč 1299074 (rozhodca),na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z
delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP
a čl. 11 DP. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 02.042019 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a DK SsFZ do
02.04.2019) pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 848: Andrej Špalek 1298928 (rozhodca),na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z
delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP
a čl. 11 DP. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 02.042019 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a DK SsFZ do
02.04.2019) pod ďalšími DS v zmysle DP.
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. Náhradný termín zimného seminára a fyzických previerok 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 uskutoční 12. apríla 2019 v B. Bystrici (zoznam účastníkov bude zverejnený
v najbližšom spravodajcovi). Šatne budú k dispozícii v tribúne štadióna.
2. Na webe SsFZ v časti Komisie – Sekretariát a iné – Materiály – Dohody – sú DoPČ, DoBPŠ a Čestné
prehlásenia. Žiadame R a DZ, aby si doplnili dátum od 15.3.2019, dohody so SsFZ aj s prílohou 2 x vytlačili,
podpísali a zaslali na sekretariát SsFZ.Pokiaľ niekto nemá do dnešného dňa zmluvu uzavretú, nech tak
urýchlene urobí!
3. KR SsFZ upozorňuje R, DZ a zástupcov klubov na povinnosť uskutočňovať poradu pred stretnutím 45.
minút pred ÚHČ, na ktorú majú vedúci mužstiev povinnosť priniesť kompletné sady dresov hráčov
spolu s dresmi brankárov.
4. Tak, ako to bolo zdôraznené na seminároch R v prípade, že je stretnutie v kategórii dorastu predzápasom
stretnutia dospelých, podá HR takéhoto MFS informáciu, prostredníctvom podania ku konkrétnemu stretnutiu
na ekonomickú komisiu, že sa stretnutie odohralo ako predzápas. Bez uvedeného podania nebudú zahrnuté
do výplaty delegovaným osobám ostatné náhrady za také stretnutie. Tiež upozorňujeme, že naďalej platí
povinnosť (vo vlastnom záujme) v prípadoch, že sa MFS neodohrá a delegované osoby sa dostavili do miesta

stretnutia, oznámiť prostredníctvom podania ku konkrétnemu stretnutiu na ekonomickú komisiu túto skutočnosť
(50 % ostatných náhrad). Zároveň žiadame, prostredníctvom KR ObFZ upozorniť na uvedené povinnosti
rozhodcov z nom. listín ObFZ, ktorí majú uzatvorenú dohodu so SsFZ.
5. Žiadame KR ObFZ o:
a) nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2019 najneskôrdo
1.4.2019,
b) nahlásenie R a DZ (DZ len tých, ktorí boli v minulosti aktívni rozhodcovia), ktorí sa zúčastnia semináru
licencie “A“ (pravdepodobne 8.5.2019) najneskôr do 8.4.2019 spolu s ich kontaktnými údajmi
(meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefonický a mailový kontakt). Počet je neobmedzený!
Uvedené zasielajte na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com
6. Zmena údajov: Peter Oružinský – peteroruzinsky7@gmail.com
7. Obsadzovací úsek žiadavšetkých R aby svoje ospravedlnenia adresovalivýlučnena e-mailovú adresu
delegacia.ssfz@gmail.com! Neposielajte svoje maily na súkromné adresy členov úseku (ani v kópii).
8. Z dôvodu potreby vykonania zmien po FP R bude najbližší DL zverejnený v pondelok 25.3.2019.
9. Ukončenie činnosti rozhodcu: Vladimír Mahút – KR úprimne ďakuje za aktívnu činnosť.
10. Ospravedlnenia R a DZ:
Kelemen - 24.3. (oneskorene), Staškovan - 24.3. (oneskorene), Kaštan - pracovné dni, Hrobárik - pracovné
dni, Behančín - do odvolania (oneskorene), Petrík - 23.3. (oneskorene), Kolesnáč - 29.-31.3. (oneskorene),
Vrábeľ - 20. - 21.4., Capek - k dispozícii OÚ KR SsFZ od 18.3., Čordáš - PN, Špalek - 30.3. (oneskorene), Tóth
- 6.-7.4., Dančo - soboty k dispozícii OÚ KR SsFZ, Kuchár - 5.4.-12.4., Polomský - 6.-7.4..
Pšenica 17.-24.4., Dobos 7.4., 13.4., 27.-28.4., Fajčík 6.-11.4..
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zaslať obratom na mail:
delegacia.ssfz@gmail.com

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Návrh termínov turnajov jarnej časti 2. ligy žiačok WU15:
Skupina A:
13.04.2019 (sobota) od 10:00 hod. – Považská Bystrica
08.05.2019 (streda - sviatok) od 10:00 hod. – Oravský Podzámok
18.05.2019 (sobota) od 10:00 hod. - Púchov
Akadémia Juventus Žilina nahlási predbežný termín najneskôr 22.03.2019, následne bude oznámený klubom emailom.
Skupina B:
05.04.2019 (piatok) od 15:00 hod. – Liptovský Mikuláš
04.05.2019 (sobota) od 14:00 hod. - Zvolen
01.06.2019 (sobota) od 10:00 hod. – Rimavská Sobota
Jupie FŠ M. Hamšíka nahlási predbežný termín najneskôr 22.03.2019, následne bude oznámený klubom e-mailom
V prípade, že niektorému z účastníkov turnaja termín nevyhovuje, kontaktujte usporiadajúci klub.
Definitívne termíny turnajov jarnej časti, potvrdené všetkými účastníkmi, je potrebné oznámiť KŽF
najneskôr do 27.03.2019.Tie budú následne uverejnené v ÚS KŽF č. 37.
2.Neskompletizované zápisy o stretnutí z jesennej časti 2. ligy žiačok WU15:
7K 06.10.2018 Oravský Podzámok – Akadémia Juventus
11K 06.10.2018 Považská Bystrica – Oravský Podzámok
12K 20.10.2018 Liptovský Mikuláš – Rimavská Sobota
9K 26.10.2018 Považská Bystrica – Akadémia Juventus
9K 26.10.2018 Púchov – Oravský Podzámok
Prosíme dotknuté FK, aby informácie k stretnutiam (minimálne strelkyne gólov) zaslali na e-mail
kzf.ssfz@gmail.com.
3. Slovenský futbalový zväz v spolupráci s UEFA organizuje projekt základného trénerského vzdelávania (školenie
UEFA Grassroots C) určeného výlučne pre záujemkyne z radov dievčat a žien. Projekt sa uskutočňuje v rámci
podpory rozvoja ženského futbalu s cieľom nárastu počtu tréneriek vo futbale. KŽF SsFZ plánuje takéto školenie
usporiadať aj v stredoslovenskom regióne. Prosíme preto záujemkyne o absolvovanie trénerského školenia UEFA
Grassroots C, aby svoj predbežný záujem, s uvedením kontaktných údajov, nahlásili na email komisie
kzf.ssfz@gmail.com.
4. Aj v roku 2019 pokračuje projekt SFZ “Festival For Girls”, zameraný na popularizáciu futbalu medzi dievčatami
vo veku od 6 do 11 rokov. Festival organizuje FK, SFZ poskytuje technické zabezpečenie, tričká s logom projektu a
finančnú dotáciu naorganizáciu festivalu do výšky 700 €. V prípade záujmu zo strany FK, kontaktujte prosím
predsedu KŽF SsFZ Jána Matonoka (0905 770 016).
5. Oznamuje, že od súťažného ročníka 2019/2020 plánuje zriadiť súťaž prípraviek WU11 (v nasledujúcej sezóne
bude určená pre ročníky 2009 a mladšie), ktorá bude v júni 2019 pripravená v ISSF na prihlasovanie. Dávame do
pozornosti FK už teraz, aby túto možnosť zvážili vzhľadom na svoje aktuálne kádre prípravkárok.
6. Kontaktné údajena Komisiuženského futbalu SsFZ:
Ján Matonok - predseda (0905 770 016)
Tomáš Gemza - tajomník, administrátorsúťaží (0908 933 715)
Emailový kontakt: kzf.ssfz@gmail.com

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

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).
1. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým
uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča.
V opačnom prípade registračné miesto na SsFZ žiadosť zamietne.
2. Upozorňujeme touto cestou funkcionárov FK, najmä pri kombinovaní úkonov vyplývajúcich so znenia SP
(striedavý štart) s transferom, prestup s obmedzením, jeho ukončenie, následne prestup s obmedzením
v jednom súťažnom ročníku, na dodržanie ustanovenie RaPP čl. 18/2 (hráč môže v jednom súťažnom
ročníku štartovať len za dva kluby – do počtu sa započítava aj štart v SC).
3. V dostatočnom predstihu upozorňujeme, že zimné registračné obdobie s obmedzením sa končí 31.3.2019.
Matričné miesto schváli žiadosti podané najneskôr 31.3.2019 do 24,00 hod. schválené hráčom a materským
klubom.

Volebná komisia SsFZ (predseda Peter Kohút)
Zasadnutie Volebnej komisie SsFZ sa uskutoční v piatok 29.3.2019 o 13,00 hod. v sídle zväzu v B. Bystrici.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

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.
Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 4.4.2019 v B. Bystrici.
Oznamujeme, že Turčiansky futbalový zväz zmenil adresu na doručovanie zásielok, ako i adresu sekretariátu
zväzu. Nová aresa TFZ je: Turčiansky futbalový zväz, Andreja Kmeťa 26, 036 01 Martin.
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.
VV SsFZ, na svojom zasadnutí 10. januára 2019, schválil úpravu odmien a paušálnych náhrad
delegovaných osôb v súťažiach SsFZ, platnú od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 – tak, ako sme
o tom informovali v Spravodajcovi SsFZ č. 26/2018-19 z 11.1.2019. Upravená tabuľka je zverejnená na
stránke SsFZ v časti VÝKONNÝ VÝBOR – Zasadnutie VV SsFZ 10.1.2019 – Materiály. Ku konečnej cene
práce za jednotlivé stretnutia je potrebné pripočítať príplatky za prácu v SO, NE a vo sviatok, vyplývajúce
z úpravy ZP, ktoré už boli vyplácané v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a sú uvedené
v posledných 3 stĺpcoch v tabuľke v RS SsFZ 2018/2019.

