
Spravodajca č. 26/2019-20      10. 1.2020 
 

 
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 , 
- príspevok z projektu Prípravky a propagácia futbalu : 

• FK -  do 15.1.20120 ,  
• ObFZ nemusia predklada ť. 

 
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 
Svoje prípadné ospravedlnenia adresujte výhradne  na delegacia.ssfz@gmail.com  
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. 

5. Ukon čenie činnosti: Ján Janíček, Roman Jelok – KR úprimne ďakuje za dlhoročnú aktívnu činnosť. 
6. Zmena kontaktu: Martin Konček – mar.koncek@gmail.com 

 
 
 



Trénersko-metodická  komisia (predseda Vojtech Ková č) 
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ  v spolupráci s TMK ObFZ Zvolen organizuje v termíne 29.02.2020 – 

18.05.2020 vo Zvolene školenie trénerov UEFA Grassr oots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné 
do 10.02.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky 
sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia. 

2. TMK SsFZ v spolupráci s TMK LFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje 23.02.2020 (nedeľa) o 09.00 hod . v 
Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši  seminár na pred ĺženie licencie UEFA B a UEFA  GRASSROOTS C  
v trvaní 5 hodín. Účastnícky poplatok bude 14.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár (obmedzený počet 
účastníkov - 50 trénerov) posielajte do 10. februára 2020  na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk / 
úvodná stránka - aktuality) mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com 

 
Matri čná komisia (predseda Stanislav Špila)  

1. V zmysle RaPP čl. 19 (2) je možné podávať žiadosť o prestup amatéra: 
• od 01. 01. do 31. 03 kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) 
• od 01. 01. do 31. 03 kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 

2. Zároveň upozorňujeme, že prestup s obmedzením , realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je 
platný do 30.6.2020. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom 
prestupovom období (do 31.3.2020) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hrá ča. 

3. Opakovane upozor ňujeme , najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým 
uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hrá ča. 
V opačnom prípade  registračné miesto na SsFZ žiados ť zamietne . 

4. V uplynulom období bola asi najčastejšie sa opakujúca otázka, ako postupovať v prípade transferu hráča pri 
ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že každý 
člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF . Postup: klikne na ikonu 
Môj účet a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí – zmeniť, následne klikne na Moje členské poplatky 
a vygeneruje si FA. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia. 

5. Na základe  konzultácie s predkladateľom zmien RaPP a Matrikou SFZ upozorňujeme, že i v prípade hráčov 
neštartujúcich v súťažiach určené obdobie (viac ako 24 mesiacov) budú matriky postupovať v zmysle čl. 15 
bod 10. Prípadne môžu FK postupovať v zmysle RaPP a podať žiadosť o transfer takéhoto hráča. 

 
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. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 16.1.2020 (vo štvrtok) o 14,30 v B. Bystrici. 
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 
 
 


