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Stredoslovenský futbalový zväz v B. Bystrici chce aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, 
trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a všetkým futbalovým 
fanúšikom na strednom Slovensku za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku. 
Zároveň im chce všetkým zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2020  veľa 
osobných, pracovných a športových úspechov. 

 
Na stránke SsFZ v časti INFRAŠTRUKTÚRA nájdete okrem projektu a pokynov k aktuálnej etape aj 
fotodokumentáciu niektorých realizovaných projektov v I. a II. etape. Chceme aj touto cestou vyzvať funkcionárov 
FK, ktorí úspešne zrealizovali svoje projekty v I. , prípadne II. etape projektu, aby sa „pochválili“ prostredníctvom 
uvedenej fotogalérie . Stačí zaslať 1 – 5 fotografií na adresu: kovacikova@ssfz.sk s poznámkou: FK, názov 
projektu, etapa.  
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
(kontakt 0902229333) 
1. ŠTK schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev vo všetkých súťažiach dospelých SsFZ 

v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020. 
2. Vyhodnotenie súťaží dospelých a štatistické údaje ŠTK budú zverejnené na stránke SsFZ – Komisie – ŠTK – 

materiály  
3. Začiatok súťaží dospelých – jarná časť 2019/2020 – 29.03.2019. 
 
Komisia mládeže (predseda Vladimír Remeselník)  
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160) 
1.KM oznamuje FK :  
a) Zaradenie FK do skupín v nadstavbovej časti pre jednotlivé súťaže ( III. liga U19/ U17,V. liga U19, skupina "C", 
III. liga U15, U13, skupina "C" ) je podľa umiestnenia  družstva v tabuľke po odohratí posledného kola príslušnej  
základnej časti súťaže. U dvojičkových súťaží v zmysle RS čl. XII. bod 3 sa riadi poradím družstiev  U19 a U15. 
b) Predkladanie žiadosti o striedavý štart (SS) hráčov v zmysle SP čl. 28,ods. 8. – 10. je povinné  predložiť 
prostredníctvom ISSF najneskôr 3 dni pred začiatkom jarnej časti súťaže, ktorá začína skôr. Počet hráčov  v je 
ustanovený RS čl. XI. bod 11 . 
c) Konferencia SsFZ dňa 05.12.2019 prijala predložený návrh KM a VV reorganizáciu mládežníckych súťaží 
SsFZ v súčasnosti  nerobiť . 
2. KM žiada:  
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 uskuto čnia nasledovne (programy budú priebežne v dostato čnom 

predstihu zverejnené, každý R a AR 3.L si pripraví 2 klipy zo svojich MFS  z jesennej časti sú ťažného 
ročníka 2019/2020, videotest bude tvorený z UEFA RAP 2 019-1): 

• Seminár R 3. L a PT  17. - 18.1.2020, Hotel Termál, Vyhne 
• Seminár R 4. a 5. L  19.1.2020, Hotel Termál, Vyhne 
• Seminár všetkých DZ 25. - 26.1.2020, Hotel Šachtička, Šachtičky, Banská Bystrica 

       Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií 
zúčastniť. 

2. Poplatok pre účastníkov zimných seminárov R III. ligy, programu TALENT a DZ vo výške 30 € určený na 
uhradenie časti nákladov na ubytovanie je nevyhnutné uhradiť na účet SsFZ: 0050192944/0900, IBAN 
SK9709000000000050192944 do 10.01.2020, správa pre prijímate ľa: MENO PRIEZVISKO. Variabilný 
symbol pre R: 601020, variabilný symbol pre DZ: 603 020. 

3. Poplatok pre účastníkov zimného seminára R IV. a V. ligy vo výške 10 € určený na uhradenie časti nákladov 
na seminár je nevyhnutné uhradiť na účet SsFZ: 0050192944/0900, IBAN SK970900000000005019 2944 do 
10.01.2020, správa pre prijímate ľa: MENO PRIEZVISKO, variabilný symbol: 602020.  

4. Seminár licencie A  pre rozhodcov a delegátov nahlásených z KR ObFZ sa uskutoční 18.1.2020 v Hoteli 
Termál, Vyhne. 

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)  
kzf.ssfz@gmail.com. 
1. turnaj žia čok WU15 o pohár KŽF SsFZ  sa uskutočnil v nedeľu 15.12.2019 v Kremnici. Konečné poradie: 1. 
MŠK Púchov, 2. MFK Zvolen, 3. FK Pohronie, 4. JUPIE  FŠ M Halový. Hamšíka . 



2. Halová sezóna mládeže v kategórii žia čky WU15 -  na turnaji 2. kola sa 18.1.2020 stretnú Dukla Banská 
Bystrica, Železiarne Podbrezová, MFK Zvolen, MFK Ru žomberok, MŠK Žilina  a Fomat Martin . Traja najlepší z 
nich postúpia na turnaj 3. kola do Spišskej Novej Vsi (23.1.2019). Viac na linku: 
https://www.dajmespolugol.sk/halova-sezona-mladeze-sfz-20192020-wu15 
3. Halová sezóna mládeže v kategórii žia čky WU13 -  zo základnej skupiny postúpili na finálový turnaj z našich 
zástupcov MŠK Žilina a MŠK Námestovo . O celkové prvenstvo v halovej sezóne kategórie WU13 budú naši dvaja 
zástupcovia bojovať 26.1.2020 v Badíne v konkurencii klubov Slovan Bratislava, AS Trenčín, Spartak Trnava, 
Baník Prievidza, Tatran Prešov a MFK Vranov nad Topľou. Viac na linku: https://www.dajmespolugol.sk/halova-
sezona-mladeze-sfz-20192020-wu13 
4. 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. 
 
Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Ma tejka)  
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. Slávnostné vyhlásenie 26. ročníka ankety 11- tka SsFZ za rok 2019 , vyhlásenia najúspešnejších trénerov 
a rozhodcov za rok 2019, ako aj najlepšej hrá čky za rok 2019 sa uskutoční 10. 1. 2020 (piatok) 
v priestoroch hotela Národný dom v B. Bystrici od 19,00 hod.. 

3. V dostatočnom časovom predstihu upozorňujeme, že vyú čtovanie príspevkov zaslaných SsFZ v roku 2019  
je potrebné vykonať: 
- príspevok na činnosť ObFZ v pôsobnosti SsFZ – do 15.1.2020 , 
- príspevok z projektu Podpory ..... – vybrané FK  (príspevok vo výške 2.000 €) -  do 15.1.2020 , 
- doteraz nevyúčtované (nezaslané – naplánované) príspevky z projektu Podpory... – vybrané turnaje  

mládeže pre rok 2019 ( FK a ObFZ) – najneskôr do 20.12.2019 . 
4. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie 

Videoarchívu , tak SFZ vytvoril návod pre používate ľov . Spomínaný link:https://www.futbalsfz.sk/3088 
 
 


