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Eurá z EURA – čakajte na výzvu

Výkonný výbor SFZ 2. 11. 2021 na základe iniciatívy prezidenta SFZ J. Kováčika rozhodol o podpore amatérskeho
futbalu v rámci projektu Eurá z EURA. To znamená, že časť výnosu z účasti našej reprezentácie na EURO 2020
bude použitá na podporu modernizácie infraštruktúry amatérskych FK vo výške 2,55 mil. €. Táto čiastka sa delí
podľa regionálneho princípu nasledovne: 30% projekty v rámci  ZsFZ, SsFZ, VsFZ a 10% BFZ. Z tohto členenia
vyplýva, že SsFZ prináleží čiastka 765 000 €. Vedúca odd. strategických projektov SFZ Mária Berdisová pripravuje
výzvu, ktorú zverejní do 1. 12. 2021, kde budú stanovené podmienky pre uchádzačov o finančný príspevok.
SsFZ  v rámci  tohto  projektu,  okrem  iného  v našom  regióne  hodlá  podporiť  aj  skvalitnenie  infraštruktúry
potencionálnym účastníkom budúcej  III.  ligy  (skupina Západ – Východ pod riadením SFZ) tak,  aby sa priblížili
materiálno-technickými podmienkami, ktoré nastavila Komisia pre štadióny a ihriská SFZ.

Ćítajte výzvu:
Futbalovým klubom, ktoré plánujú väčšiu investíciu do výstavby, resp. rekonštrukcie svojej infraštruktúry 
odporúčame:

• Fond na podporu športu vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 
určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 20 mil. eur.

• Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na 
nasledujúcom linku: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura.

Čerpanie kreditov
• Upozorňujeme FK, že čerpanie kreditov pre kluby končí 30.11.2021 o 23:59.
• Podľa informácie zo SFZ nemali z klubov, spadajúcich pod matričnú príslušnosť SsFZ vyčerpané menej ako 

polovicu kreditov FK: Sitno B. Štiavnica,  Oravan Or. Jasenica, OŠK Lieskovec, Baník Kalinovo,  Ipeľ Balog 
nad Ipľom, Vinohrad Čebovce, Sokol Jakub, ŠK Belá a Prameň Kováčová.

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
VV SsFZ na svojom zasadnutí v dňoch 18.11.2021, okrem iných:
Zobral na vedomie:

- kontrolu uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ a o pokračujúcej rekonštrukcii Domu futbalu, v podaní 

predsedu SsFZ,
- vyhodnotenie priebehu jesennej časti súťaží v podaní predsedov ŠTK a KM SsFZ,
- správu o činnosti MaK za letné registračné obdobie, podanú predsedom  MaK S. Špilom,
- informáciu predsedu TMK o pripavenosti ankiet:

 XXVII. ročníka ankety 11-tka SsFZ za rok 2021

 IXX. ročník ankety Najúspešnejčí tréneri SsFZ za rok 2021,
termín a spôsob vyhlásenia ankiet, z dôvodu pandémie,prenecháva na rozhodnutí novozvolených 
orgánov SsFZ,

- informáciu vedúceho sekretára o hospodárení SsFZ k 15.11.2021,
Prerokoval:

- plán práce orgánov SsFZ na I. polrok 2022, konštatoval, že táto agenda patrí do výhradnej kompetencie 
novozvolených orgánov zväzu, navrhol len termín prvého zasadnutia novozvoleného VV SsFZ na deň 
14.1.2022,

- návrh rozpočtu SsFZ na rok 2022, konštatoval, že predloží delegátom konferencie „rámcový“ návrh rozpočtu
tak, aby novozvolené orgány SsFZ mohli pružnejšie upatniť vlastné predstavy o konkrétnom použití 
finančných prostriedkov v jednotlivých položkách rozpočtu,

- na základe často kladených otázok vyplývajúcich z uplatnenia ustanovení RS SFZ a SsFZ, na základe 
vzniku III. líg v riadení SFZ, konštatuje, že platia všetky ustanovenia uvedené v RS SsFZ 2021/2022 v kap. 
XII. Postup, zostup a zaradenie družstiev. Pre jednoduchšie pochopenie uplatnenia všetkých ustanovení RS 
SFZ a SsFZ spracovala ŠTK SsFZ modelový dokument, vychádzajúci z aktuálneho stavu tabuliek 
jednotlivých súťaží a tento je k dispozícii na stránke www.ssfz.sk v časti Priebežný stav súťaží,

- prípravu Konferencie SsFZ 16.12.2021:
 Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti ssFZ v rokoch 2018 – 2021 – hodnotiaca správa

 návrh rozpočtu na rok 2022 

 pripravenosť volieb

 organizačné zabezpečenie konferencie
- „Stanovisko členov Disciplinárnej komisie SsFZ“ k aktuálnym podaniam na DK SFZ.

http://www.ssfz.sk/
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Schválil:  
- v hlasovaní členov VV SsFZ, formou hlasovania per rollam, rozdelenie prostriedkov z pripravovanej výzvy 

Eurá z EURA,  vo výške765 000 €, nasledovne:
 65 000 €  vyčlenil na projekt dokončenia DOMU FUTBALU (asanácia garáží, výstavba oporného 

múru na vytvorenie parkovacích miest, úprava zelene, vnútorné vybavenie)
 200 000 € na modernizáciu infraštruktúry FK III. ligy – rozdelí SsFZ

 500 000 € na modernizáciu infraštruktúry prioritne FK IV. a V. líg – rozdelia príslušné ObFZ  
v pôsobnosti SsFZ, podľa schváleného kľúča (počet družstiev v súťažiach SFZ, SsFZ a ObFZ),

- z dôvodu obmedzenej činnosti FK, návrh nepokračovať, tak ako v minulom roku, v projekte „Vybrané FK“, 
a prostriedky určené na 2. príspevok pre vybrané kluby rozdelil nasledovne:

 jednorazový príspevok vo výške1 000 € pre kluby, ktorých družstvá dorastencov štartujú v III. lige 
U19 a U17

 jednorazový príspevok vo výške 500 € pre kluby, navrhnuté KM SsFZ (základná podmienka mať 
v súťažiach SsFZ zaradené družstvá MŽ, SŽ a doradu), ktoré dlhodobo príkladne vychovávajú 
mladých futbalistov,

- návrh na neuplatňovanie tzv. servisného poplatku (RS SsFZ 2021/2022, kap. XXIII., bod 10.) za jesennú 
časť súťažného ročníka 2021/2022 a doporučuje ho novozvoleným orgánom SsFZ v budúcnosti 
neuplatňovať a považovať ho za benefit poskytovaný SsFZ klubom,

- návrh programu Konferencie SsFZ 16.12.2021:
1. Otvorenie, privítanie hostí 
2. Prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ
3. Minúta ticha za zosnulých v priebehu volebného obdobia 
4. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov

zápisnice
5. Vystúpenie hostí 
6. Správa mandátovej komisie
7. Schválenie programu konferencie
8. Kontrola plnenia uznesení z ostatnej konferencie
9. Schválenie Rokovacieho poriadku SsFZ
10.  Schválenie Volebného poriadku SsFZ
11.  Potvrdenie Volebnej komisie SsFZ 
12.  Príhovor predsedu SsFZ
13.  Správa o činnosti VV SsFZ od ostatnej konferencie
14.  Opatrenia  a podnety  rozvoja  futbalu  v podmienkach  SsFZ v rokoch  2018 –  2021 – hodnotiaca

správa
15.  Správa Kontrolóra SsFZ a predsedu Revíznej komisie SsFZ
16.  Informácia o hospodárení SsFZ v roku 2021
17.  Schválenie rozpočtu SsFZ na rok 2022
18.  Odovzdanie ocenení
19.  Voľba  predsedu  SsFZ  a zároveň  kandidáta  na  funkciu  člena  VV  SFZ  za  SsFZ,  predstavenie

kandidátov
20.  Prestávka 
21.  Voľba členov VV SsFZ, Kontrolóra SsFZ a predsedu RK SsFZ, predsedov orgánov zabezpečenia

spravodlivosti SsFZ (DK, OK)
22.  Voľba delegátov a ich náhradníkov na Konferenciu SFZ za SsFZ
23.  Schválenie návrhu kandidáta SsFZ Jána Kováčika na funkciu prezidenta SFZ
24.  Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov SsFZ a SFZ
25.  Diskusia 
26.  Informácia o prijatých uzneseniach
27.  Záver 

- návrh Rokovacieho poriadku SsFZ
- návrh Volebného poriadku SsFZ
- návrh tlačIva „ Návrh kandidáta na funkciu volenú Konferenciou SsFZ 16.12.2021“ a Prehlásenie kandidáta“,
- návrh „Rámcového rozpočtu SsFZ na rok 2022“,

Po oboznámení sa z obsahom dokumentu,  zaslaného  členmi DK SsFZ VV SsFZ, vyslovuje VV SsFZ  dôveru
členom , ako aj predsedovi DK SsFZ.

Volebná komisia SsFZ (predseda Peter Kohút)
Na základe predloženej zápisnice z Výkonného výboru SsFZ zo dňa 29.9.2021 (v súlade s čl. 43, bod 5 – spoločné 
zasadnutie s predsedami ObFZ) vyhlasuje Volebná komisia voľby, ktoré sa uskutočnia na Konferencii SsFZ 
16.12.2021, na nasledovné volené pozície: 



Výkonný výbor SsFZ:

Predseda VV SsFZ

Členovia VV za Žilinský kraj:
- Podpredseda  SsFZ za ZA kraj
- Člen VV – zástupca ObFZ za Žilinský kraj
- Člen VV – zástupca FK za Žilinský kraj
- Člen VV – zodpovedný za riadenie súťaží v kategóriách mládeže a jej rozvoj
- Člen VV – zástupca rozhodcov

Členovia VV za Banskobystrický kraj:
- Podpredseda SsFZ za BB kraj
- Člen VV – zástupca ObFZ za Banskobystrický kraj
- Člen VV – zástupca FK za Banskobystrický kraj
- Člen VV – zodpovedný za riadenie súťaží v kategórií dospelých
- Člen VV – zástupca trénerov

Orgány pre zabezpečenie spravodlivosti:
- Predseda Disciplinárnej komisie – Banskobystrický kraj
- Predseda odvolacej komisie – Žilinský kraj                                                                          

Kontrolór SsFZ – Revízna komisia SsFZ
- kandidát za ZA a BB kraj podľa zvoleného predsedu SsFZ

Delegátov a     náhradníkov na konferenciu SFZ  
6 delegátov – troch za BB  a troch za ZA kraj
4 náhradníci – dvoch za BB kraj a dvoch za ZA kraj

Vyzývame všetky oprávnené orgány a osoby SsFZ na podávanie  návrhov kandidátov (kandidátnyh listín) do
2.12.2021 do 24,00 hod. písomnou formou (aj v elektronickej podobe na adresu : matejka@ssfz.sk). Návrhy 
podávajú riadni členovia SsFZ (čl. 23 Stanov SsFZ).  Návrh, podpísaný dvoma zástupcami člena SsFZ, rešpektujúci 
čl. 34 Stanov SsFZ,  musí obsahovať náležitosti podľa čl. 2 volebného poriadku SsFZ:

- meno a priezvysko kandidáta,
- dátum narodenia,
- adresu trvalého bydliska,
- zamestnanie,
- názov ObFZ, resp FK, ktorého je členom,
- kontakty,

Kandidát musí byť členom SFZ, mať v čase podania návrhu uhradený členský poplatok. Kandidát k návrhu doloží 
písomné prehlásenie o dodržiavaní ustanovení čl. 31, ods. 1 a 2 Stanov SsFZ, ako aj písomný súhlas s 
kandodatúrou.
Tlačivo “Návrh kandidáta na funkciu volenú Konferenciou SsFZ 16.12.2021”, súčasťou ktorého je aj 
“Prehlásenie kandidáta” nájdete od 22.11.2021 na stránke www.ssfz.sk v časti KONFERENCIA SsFZ.

Športovo–technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt 0902229333) 

1. ŠTK schválila všetky dosiahnuté výsledky odohratých stretnutí a umiestnenie družstiev v jesennej časti 
súťažného ročníka 2021/2022.

2. Neodohraté MFS v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 
 TIPOS III. liga Krásno – Podkonice
 IV. liga S K.N.Mesto – Staškov, Turzovka – Bešeňová 
 V. liga A Čierne – Skalité 
 V. liga B Sučany – Zubrohlava   

Termíny neodohratých stretnutí nariadi ŠTK SsFZ v jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022.
3. Priebežné umiestnenie družstiev dospelých s možným zaradením družstiev v súťažiach pre súťažný ročník 

2022/2023 bude zverejnený na stránke SsFZ – Priebežný stav súťaží.
4. Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022 je stanovený na 27.3.2022

Komisia mládeže (predseda Vladimír Remeselník)
(mladezssfz@gmail.com,tel.:0907227834) 

1. KM schvaľuje 
 všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v jednotlivých súťažiach dorastu a žiakov / mládeže v jesennej 
časti súťažného ročníka 2021//2022.
 2. KM odkladá neodohrané MFS jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022:
III.liga U19/ U17,  11. kolo, Krásno nad Kysucou – Predmier
III.liga U17,          12. kolo, Bánová – Čadca 
III.liga U19/ U17,  13. kolo, Krásno nad Kysucou – Bytča 
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III.liga U19,           13. kolo, Čadca – Selce

IV. liga U19 sk. Juh,  13. kolo, Banská Štiavnica- Tornaľa
IV. liga U19 sk. Juh,  12. kolo, Žarnovica – Dudince

V. liga U19 sk. A,  11. kolo, Skalité – Lietavská Lúčka
V. liga U19,sk.A,  12. kolo, Višňové  - Skalité
V. liga U19 sk. B,  13. kolo, Trstená –  Istebné 

II. liga U13,         sk. Juh, 11. kolo, Hnúšťa –  Krupina 
II. liga U15/U13, sk. Juh, 13. kolo, Tisovec – Krupina
II. liga U15/U13, sk. Juh, 13. kolo, Hnúšťa –  Fiľakovo 
II. liga U15/U13, sk. Juh, 13. kolo, Dudince – Tornaľa

II. liga  U15/ U13 sk. Sever,  11. kolo, Liesek - Raková
II. liga  U15/ U13 sk. Sever,  11. kolo, Krásno nad Kysucou – Kysucké Nové Mesto
II. liga  U15/ U13 sk. Sever,  12. kolo, Turzovka -  Krásno nad Kysucou
II. liga  U15/ U13 sk. Sever,  12. kolo, Stará Bystrica – Liesek
II. liga  U15/ U13 sk. Sever,  13. kolo Oravská .Jasenica – Turzovka 
II. liga  U15/ U13 sk. Sever,  13. kolo Krásno nad Kysucou -  Raková
II. liga  U15/U13 sk. Sever,   13. kolo Liesek – Makov

III.liga U15/ U13 sk. A, 13.kolo, Zborov nad Bystricou – Juventus Žilina

Termíny neodohratých stretnutí nariadi KM  SsFZ v jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022
2. KM informuje 
FK o ukončení čerpania kreditov v e-shope https://futbalnet.shop
       - čerpanie kreditov pre kluby končí 30.11.2021 o 23.59
       - objednávky musia byť doručené do konca roka, aby sa vedeli zúčtovať so štátnym orgánom.

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Prijala oznámenie MŠK Púchov o nenastúpení na MFS 4. kola II. ligy dorasteniek WU19, MŠK Púchov - MŠK 
Rimavská Sobota zo dňa 06.11.2021, z dôvodu karanténnych opatrení v súvislosti s COVID-19. V tejto súvislosti 
uvedené MFS ruší a odkladá na neurčito (SP čl. 37/1). Ukladá MŠK Púchov podať žiadosť o zmenu termínu 
stretnutia pri ZoS v elektronickej podateľni ISSF k uvedenému MFS, do 19.04.2022. V prípade nepredloženia, KŽF 
termín nariadi.
2. Schvaľuje všetky dosiahnuté výsledky odohratých stretnutí a umiestnenie družstiev v jesennej časti súťažného 
ročníka 2021/2022.

Odvolacia komisia SsFZ (predseda Roman Horák)
Uznesenie zo dňa 02.11.2021: Č. k. 01-2021. Odvolacia komisia Stredoslovenského futbalového
zväzu (ďalej  len „Odvolacia komisia“  a „SsFZ“),  ako príslušný odvolací  orgán riadiaceho zväzu v zmysle  čl.  54
Stanov SsFZ, prerokovala odvolanie futbalového klubu (ďalej len „FK“ alebo “odvolateľ”) ŠK Prameň Kováčová, so
sídlom Športová ulica 647/20, 962 37 Kováčová, voči rozhodnutiu Športovo-technickej komisie SsFZ (ďalej len „ŠTK
SsFZ“) uvedené v uznesení pod SsFZ-STK-2021/2022-0094, zverejnené v ISSF dňa 24.09.2021 vo veci v ktorej sa
odvolateľ domáha kontumácie stretnutie MFS TIPOS III. ligy dospelých MFK Žarnovica - ŠK Prameň Kováčová , a
takto r o z h o d l a:  Odvolacia komisia odvolanie FK ŠK Prameň Kováčová   podľa čl. 60 ods. 13 písm. b)
Stanov Slovenského futbalového zväzu z a m i e t a.
Odôvodnenie: 1. Dňa 17.09.2021 prijala ŠTK SsFZ námietku od FK ŠK Prameň Kováčová „voči konaniu klubu MFK
Žarnovica v zápase 15. kola III. liga Stred MFK Žarnovica - ŠK Prameň Kováčová, ktorý skončil výsledkom 2:1.
Domáci klub MFK Žarnovica porušil  SP tým, že v zápase štartovali  5 hráči s iným štátnym občianstvom ako je
občianstvo Slovenskej republiky.“ Zároveň FK poukázal na porušenie článku 47, odsek 5 SP.
2. Dňa 24.09.2021 ŠTK SsFZ vydala rozhodnutie formou uznesenia: „Štart hráčov v MFS Žarnovica - Kováčová bol
v súlade s RS SsFZ 2021/2022 kap. XI čl. 15, špeciálne upravený pre súťaž TIPOS III. liga, v nadväznosti na čl. 47
ods. 5 Súťažného poriadku.“
3.  Dňa 30.09.2021 prijala ŠTK SsFZ odvolanie FK vo veci  v ktorej  sa odvolateľ domáha kontumácie stretnutia
z dôvodu porušenia čl. 47/5 SP v MFS III. TIPOS ligy stred, 15. kolo MFK Žarnovica – ŠK Prameň Kováčová. 
4.  Odvolacia  komisia  posúdila  vecnú  stránku  odvolania, súvisiace  rozhodnutie  a  dokumenty  pripojené  k nemu,
pričom skúmala  prípustnosť  odvolania,  ktorého  sa  napadnuté  rozhodnutie  týka  a  voči  ktorému  je  odvolanie
prípustné.  Odvolacia  komisia  prerokovala  odvolanie  postupom  v zmysle  Súťažného  poriadku  Slovenského
futbalového zväzu (ďalej  len „SP SFZ“)  a primerane použila  ustanovenia  Disciplinárneho poriadku  Slovenského
futbalového zväzu (ďalej len „DP SFZ“).
5. ŠTK SsFZ zdôvodnila zamietnutie odvolania konštatovaním, že v rámci Rozpisu súťaže je štart hráčov špeciálne
upravený pre súťaže TIPOS III. liga s cieľom zvýšiť počet štartu hráčov s iným ako občianstvom slovenskej republiky
za podmienky dodržania maximálne počtu hráčov na HP v jednom okamihu maximálne na 3 hráčov. Zo stanoviska
vedúceho sekretára vyplýva, že na stretnutí s klubmi 11.11.2019 a následne snahou FK III. ligy, ako aj zväzu pri
uplatňovaní uvedenej požiadavky nebolo obmedzovať hráčov – cudzincov, ale zabezpečiť dostatočný herný priestor
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pre domácich futbalistov (8), čo uvedená úprava zabezpečuje aj nad rámec platného SP. 
6. Podstatou interpretačného sporu bola aplikácia RS SsFZ 2021/2022 kap. XI čl. 15 a jej výklad riadiacim orgánom
súťaže  (ŠTK  SsFZ),  postup  a  predpisy,  ktorými  sa  riadia  amatérske  kluby  pri  nastúpení  hráča  na  stretnutie
(súťažným poriadkom, rozpisom súťaže, výkladom ŠTK SsFZ, stanoviskom vedúceho sekretára) a zásadami metód
výkladu práva (logicky, gramaticky). 
7. Odvolacia komisia sa priklonila k postupom odvolacej komisie SFZ, ktorá uplatňuje metódu ústavnokonformného
výkladu  práva,  ktorá  umožňuje  pre  rozhodnutie  vo  veci  aplikovať  základné  princípy  SFZ ako  „optimalizačných
príkazov“  na riešenie  sporov.  V uvádzaných precedentných  rozhodnutiach  OK SFZ uviedla:  „Zmyslom každého
futbalového zápasu je dosiahnuť víťazstvo, pričom zmyslom fair play je dosiahnuť ho na ihrisku športovými výkonmi“.
Predmetný princíp znamená zásadnú favorizáciu určenia víťaza futbalového stretnutia na „zelenej tráve“ pred jeho
určením  za  „zeleným  stolom“.  Odvolacia  komisia  SsFZ  nevidela  dôvod  odchýliť  sa  od  tohoto  princípu.  Preto
rozhodla, že uplatnením tohoto  princípu ponecháva platným výsledok futbalového stretnutia  MFK Žarnovica - ŠK
Prameň Kováčová, tak ako bol dosiahnutý na futbalovom ihrisku.Odvolacia komisia je zároveň presvedčená, že
kontumácia  predmetného  futbalového  stretnutia  v prospech  ŠK  Prameň  Kováčová  by  mohla  mať  za  následok
ohrozenie  princípu  primeranosti  spočívajúceho  v dosiahnutí  výsledku  futbalového  stretnutia  zodpovedajúceho
rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy medzi dotknutými futbalovými klubmi a ich
záujmami a hodnotami.
8. Na základe vyššie uvedeného Odvolacia komisia SsFZ v rámci svojej právomoci rozhodla tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto uznesenia.
9.  Vzhľadom na  Rozpis  súťaže,  ktorým  sa  riadia  futbalové  kluby  a Súťažným  poriadkom  tzv.  kostrou  normy,
výkladom ŠTK SsFZ a výkladom futbalových  klubov  v prerokovávanom prípade  považuje  odvolacia  komisia  za
potrebné odporučiť príslušným orgánom SsFZ, aby upravili normu uvedenú  v Rozpise súťaží kap. XI čl. 15 takým
spôsobom, aby bola jasná, zrozumiteľná a predvídateľná a tak zabránila jej svojvoľnému výkladu.

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Oznamujeme termín zimného seminára všetkých DZ SsFZ,  ktorý sa uskutoční  22.1.2022 (sobota)  vo

Vyhniachpred  licenčným  seminárom  pre  odbornú  prípravu  Delegátov  zväzu.  Z tohto  dôvodu  bude  pre
účastníkov zabezpečené aj ubytovanie. Žiadame preto o zabezpečenie si súkromných a pracovných povinností
tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť.

2. Komisia rozhodcov a delegátov Stredoslovenského futbalového zväzu v spolupráci s Komisiou delegátov
Slovenského  futbalového  zväzu pripravuje  Licenčný  seminár  pre  odbornú  prípravu  Delegátov  zväzu  –
licencia „A“. Plánovaný termín konania licenčného seminára je 23.1.2022. Záujemcovia sa môžu prihlasovať na
licenčný seminár u p. Schneidera lektora vzdelávania delegátov SsFZ. Uzávierka  písomných a podpísaných
prihlášok je 17.12.2021. Podrobne a správne vyplnené prihlášky  možno odovzdať na sekretariáte SsFZ, p.
Schneiderovi, zaslať poštou na SsFZ alebo elektronicky na emailovú adresu miroslav.schneider@gmail.com .
Súčasne s vyplnenou a podpísanou prihláškou je žiadateľ povinný uskutočniť úhradu vložného vo výške 50,- €.  
Platba  sa  uskutočňuje  na  účet  SK  79  1100  0000  0026  1079  9963  (uvádzajte  presne). Do  poznámky  je
potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po úhrade vložného a prijatí  prihlášky bude
uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. 
Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu, lekárskej prehliadke sú verejne dostupné na stránke www.futbalsfz.sk ,
v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. 
Noví  záujemcovia  musia  na  seminár  priniesť  a  komisii  predložiť  "Prehlásenie  o  bezúhonnosti",
"Potvrdenie o zdravotnom stave" a "Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní" ( vyžaduje sa minimálne
maturitné vysvedčenie ). 
Po zaradení  uchádzača na zoznam mu bude poskytnutý  metodický materiál a pokyny k štúdiu podkladov, ako
aj  ďalšie  usmernenia.  Komunikácia  bude  zasielaná elektronicky  na  uvedené  mailové  adresy  záujemcov  o
licenciu.  Z toho dôvodu je potrebné dbať o správne uvedenú a čitateľnú mailovú adresu v prihláške.  
UPOZORNENIE: Zaslaním prihlášky a zaplatením vložného sa považuje účasť prihláseného na seminári za 
záväzný. Vložné sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizáciu projektu. 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)
1. Žiadosti  o  predĺženie  trénerskej  licencie  sa  od  01.06.2020  podávajú  výhradne  cez  ISSF  –  Konto

trénera/Elektronická  podateľňa/Žiadosť  o predĺženie  trénerskej  licencie.  Podrobný  popis  postupu  je
zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty.

2. Plán kontinuálneho vzdelávania trénerov v druhom polroku 2021 – semináre pre trénerov UEFA  B / UEFA GR 
C:

              Organizácia kontaktných seminárov trénerov, slúžiacich na predĺženie trénerských      
              licencií, je vzhľadom na vývoj pandemickej situácie v súvislosti s COVID 19 dočasne  
              pozastavená.  
              Pre splnenie podmienok predlžovania platností licencií sú opätovne uznávané aj webináre 
              dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné 
              informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

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 žiadosť (na adresu: matejka@ssfz.sk) a v prílohe 

http://www.futbalsfz.sk/
mailto:miroslav.schneider@gmail.com


(scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. 
účtu–potvrdenie zpríslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF 
manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulá v ISSF v časti dokumenty , vytlačiť a následne po potvrdení 
štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

2. Blíži sa termín nášho výročného snemovania – volebná Konferencie SFZ – štvrtok 16. 12. 2021, ktorej 
ťažiskovým poslaním okrem iného budú voľby nových orgánov SsFZ na obdobie rokov 2022 – 2025.
Termín konferencie je daný, no vzhľadom na pandemickú situáciu ešte stále nie je isté miesto jej konania.
Pripravujeme ju v tradičných priestoroch OÚ B. Bystrica (oproti odbočke na štadión Dukly BB), no zafarbenie
okresu B. Bystrica v polovici decembra môže túto skutočnosť zmeniť. Preto chystáme aj alternatívne riešenie
dejiska konferencie o čom vás budeme operatívne informovať  prostredníctvom Spravodaja SsFZ.
V dohľadnom  čase  –  po  skončení  konferencií  ObFZ  poštou  pošleme  delegátom  konferencie  pozvánky
(mandát  a zároveň  hlasovací  lístok)  s programom  rokovania  a časť  písomných  materiálov.  Avšak  gro
materiálov na konferenciu budeme postupne uverejňovať na našej web stránke v časti KONFERENCIA SsFZ.
Preto ju prosíme pozorne sledujte. 

3. Dôrazne upozorňujeme FK: Príbelce, Revúca, Opatovská Nová Ves, Makov, Tvrdošín a Tornaľa, že 
neuhradili  MZF za 10 2021, spatnú k 10.11.2021. Uvedenú MZF nariaďujeme uhradiť najneskôr do 
24.12.2021. Prípad odovzdávame DK. 

4. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční, ak to okolnosti dovolia 6.12.2021.
5. Termíny volebných konferencií v pôsobnosti SsFZ:

 Konferencia SsFZ 16.12.2021 od 13:00 
 Konferencia ObFZ Žiar n/Hronom 19.11.2021 o 16:30
 Konferencia ObFZ R. Sobota 19.11.2021
 Konferencia ObFZ Kysúc 20.11.2021
 Konferencia ObFZ B. Bystrica 20.11.2021
 Konferencie OFZ D. Kubín 20.11.2021
 Konferencia ObFZ Lučenec 26.11.2021
 Konferencia ObFZ Zvolen 3.12.2021 o 16:00

Žiadame touto cestou, aby nám ObFZ v ktorých sa už uskutočnila volebná konferencie, zaslali (matejka@ssfz.sk) 
zoznam zvolených delegátov Konferencie SsFZ, vo formáte:

- meno a priezvisko,
- registračné číslo člena SFZ,
- delegát zastupuje ObFZ/klub- konkretizovať,
- adresa bydliska,
- aktuálne kontakty (mobil, e-mail).


	Športovo–technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)
	Komisia mládeže (predseda Vladimír Remeselník)
	FK o ukončení čerpania kreditov v e-shope https://futbalnet.shop - čerpanie kreditov pre kluby končí 30.11.2021 o 23.59 - objednávky musia byť doručené do konca roka, aby sa vedeli zúčtovať so štátnym orgánom.
	Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
	Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
	Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)
	Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)

