Spravodajca č. 27/2019-20

17. 1. 2020

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
Zasadnutie VV SsFZ 16.1.2020 v B. Bystrici, okrem iných:
Zobral na vedomie:
kontrolu plnenia uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
aktuálne informácie podané predsedom SsFZ,
predbežné hodnotenie slávnostného vyhlásenia 24. ročníka ankety 11-tka SsFZ za rok 2019,
informácie predsedu KR M. Balka o pripravenosti doškoľovacích seminárov R a DZ
vzdanie sa funkcie člena Odvolacej komisie SsFZ p. Dezidera Balajthyho.
Prerokoval:
priebeh a závery Konferencie SsFZ 5.12.2019,
pripravenosť medzinárodného turnaja Mladé talenty 2020 v Korni a prijal opatrenia,
návrh termínovej listiny pre súťaže dospelých 2020/2021 predložený predsedom ŠTK a prijal opatrenia,
na návrh vedúceho sekretára zmeny v dokumente „Pravidlá pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných
prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané turnaje mládeže“,
návrh zmien v pláne práce orgánov SsFZ na I. polrok 2020,
na návrh predsedu ŠTK zmeny v Štatúte Šporovo-technickej komisie SsFZ a prijal opatrenia.
Schválil:
upravený plán práce orgánov SsFZ na rok 2020,
Mariána Oravca za člena Odvolacej komisie SsFZ,
Rozpis medzinárodného turnaja Mladé talenty 2020 v Korni a postup príprav turnaja.

---------------------Upozorňujeme, že vyúčtovanie príspevkov zaslaných SsFZ v roku 2019 je potrebné vykonať:
- príspevok z projektu Podpory ..... – vybrané FK (príspevok vo výške 2.000 €) - do 15.1.2020, chýba
vyúčtovanie v zmysle pokynov od ŠK Čierne, Dynamo Diviaky, Jednota Bánová a ŠK Kriváň L.
Ondrašová.
- príspevok z projektu Prípravky a propagácia futbalu:
• FK - do 15.1.20120 – chýba vyúčtovanie od MFK D. Kubín.
• ObFZ nemusia predkladať.
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.
Ďalej dávame do pozornosti FK venujúcim sa výchove mladých futbalistov, že aj v roku 2020 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“. Futbalové kluby - výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti o zaradenie
do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané turnaje mládeže –
najneskôr do 31.1.2020 na sekretariát SsFZ. Na základe zmien vykonaných VV SsFZ v tomto dokumente
(viď vyššie) ObFZ v pôsobnosti SsFZ žiadosti nepredkladajú. Im budú po prerozdelení (podľa počtu
družstiev žiakov a dorastu v súťažiach SsFZ a ObFZ) zaslané prostriedky z uvedeného projektu na účet.
• 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 28.2.2020 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)
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2.
3.

Žiadosti FK o zmenu termínov, UHČ resp. hracích plôch v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020
zasielať cez ISSF na ŠTK SsFZ v termíne do 10.3.2020.
Začiatok súťaží dospelých – jarná časť 2019/2020 – 29.03.2019.
Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2020/2021, všetky súťaže dospelých – 02.08.2020.

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 uskutočnia nasledovne (programy budú priebežne v dostatočnom predstihu
zverejnené, každý R a AR 3.L si pripraví 2 klipy zo svojich MFS z jesennej časti súťažného ročníka
2019/2020, videotest bude tvorený z UEFA RAP 2019-1):
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 prijímateľa: MENO PRIEZVISKO. Variabilný
symbol pre R: 601020, variabilný symbol pre DZ: 603020.
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 SK9709000000000050192944 do
10.01.2020, správa pre prijímateľa: 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. Zmena kontaktu: Matúš Dobrík – mat.dob1997@gmail.com, Jozef Medveď – jozefmedved10@gmail.com

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Zimný aktív KŽF SsFZ sa uskutoční v utorok 17. marca 2020 o 10:30 hod. v Žiari nad Hronom. Pozývame
naň zástupcov FK II. ligy žiačok WU15 a prosíme ich, aby si záležitosti zariadili tak, aby sa uvedeného seminára
mohli zúčastniť.
2. KŽF SsFZ premiérovo organizuje v dňoch 5. a 6. júna 2020 neoficiálne celoslovenské finále II. ligy žiačok. Pôjde
o turnaj víťazov druhých líg WU15 BFZ, ZsFZ, SsFZ a VsFZ. Miesto a bližší harmonogram sú v štádiu riešenia.
Cieľom turnaja je ďalšie spropagovanie ženského futbalu a možnosť športovej konfrontácie medzi štyrmi
regionálnymi víťazmi druhej najvyššej súťaže žiačok na Slovensku.
3. Halová sezóna mládeže v kategórii žiačky WU15 - na turnaji 2. kola sa 18.1.2020 stretnú Dukla Banská
Bystrica, Železiarne Podbrezová, MFK Zvolen, MFK Ružomberok, MŠK Žilina a Fomat Martin. Traja najlepší z
nich postúpia na turnaj 3. kola do Spišskej Novej Vsi (23.1.2019), kde sa stretnú s trojicou Partizán Bardejov,
Tatran Prešov a MFK Vranov nad Topľou. Viac na linku: https://www.dajmespolugol.sk/halova-sezona-mladezesfz-20192020-wu15
4. Halová sezóna mládeže v kategórii žiačky 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 bojovať
26.1.2020 od 10:00 hod. v Badíne. Na záverečnom turnaji, v základnej skupine A budú hrať Baník Prievidza, MFK
Vranov nad Topľou, Slovan Bratislava a MŠK Námestovo, v skupine B Spartak Trnava, Tatran Prešov, AS
Trenčín a MŠK Žilina. Po základných skupinách bude nasledovať semifinále 1 - 4 a 5 - 8 a následne stretnutia o
umiestnenie. Finále je naplánované na 17:00 hod. Viac na linku: https://www.dajmespolugol.sk/halova-sezonamladeze-sfz-20192020-wu13
5. 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.

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)
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 Grassroots 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 predĺženie 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

Matričná 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 hráča.
3. 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.
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 Matejka)
1.

2.
3.

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 13.2.2020 (vo štvrtok) o 14,30 v B. Bystrici.
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

