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Konferencia namiesto decembra – v januári
Aktuálna zdravotná situácia na Slovensku a opatrenia v boji s COVID 19 nám neumožňujú konať dlho pripravovanú
volebnú Konferenciu SsFZ v pôvodne stanovenom termíne – 16. 12. 2021. Po hlasovaní formou per rollam VV
SsFZ jednomyseľne rozhodol, že nový termín zasadnutia konferencie bude štvrtok 13. 1. 2022. V tejto súvislosti
VV SsFZ navrhol Volebnej komisii SsFZ posunúť termín podávania návrhov kandidátov na volené funkcie z 2. 12.
2021 na 17. 12. 2021. Úvodné dokumenty súvisiace s týmto významným rokovaním sú uverejnené v časti
Konferencia SsFZ (viď titulná stránka www.ssfz.sk).

Eurá z EURA – výzvu nájdete na stránke SFZ
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 €.
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. VV SsFZ rozhodol, že
v rámci akcie SFZ Eurá z Eura 2020 z prostriedkov určených pre SsFZ prispeje FK III. ligy čiastkou 200 000 €
na modernizáciu ich infraštruktúry. Podmienkou však je, aby tieto FK reagovali na výzvu, ktorú SFZ uverejnil
na svojej web stránke https://futbalsfz.sk/projekty-eura-z-eura/.

Ćítajte výzvu:
Futbalovým klubom, ktoré možno v spolupráci so samosprávou 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.

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
13.1.2022 (berie na vedomie rozhodnutie VV SsFZ o posunutí termínu konferencie) 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

Volebná komisia SsFZ, na základe rozhodnutia VV SsFZ o preložení termínu konania volebnej Konferencie SsFZ na
štvrtok 13.1.2022, schválila, formou hlasovania členov VK per rollam, predĺženie termínu na podávanie návrhov
na kandidátov na funkcie volené konferenciou do 17.12.2021 (piatok) do 23:59. Naďalej teda vyzývame všetky
oprávnené orgány a osoby SsFZ na podávanie návrhov kandidátov (kandidátnyh listín) 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.
Volebná komisia odporúča aj naďalej používať tlačivo “Návrh kandidáta na funkciu volenú Konferenciou SsFZ
16.12.2021”, súčasťou ktorého je aj “Prehlásenie kandidáta”, ktoré je naďalej k dispozícii na stránke www.ssfz.sk v
časti KONFERENCIA SsFZ.

Športovo–technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt 0902229333)
1. Priebežné umiestnenie družstiev dospelých s možným zaradením družstiev v súťažiach pre súťažný ročník
2022/2023 je zverejnený na stránke SsFZ – Priebežný stav súťaží.
2. 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 informuje
a) Jarná časť súťažného ročníka 2021/2022 je plánovaná:
dorast:
III.liga U19/U17
14.kolo
- 26.03.2022
IV.liga U19 Sever, Juh
12.kolo
- 26.03.2022
IV.liga U19 Juh
14.kolo
- 26.03.2022
V.liga U19 A, B
14.kolo
- 26.03.2022
V.liga U19 C
13.kolo
- 02.04.2022
žiaci:
II.liga U15/U13 Sever, Juh 14.kolo
- 26.03.2022
III.liga U15/U13 A,C
14.kolo
- 26.03.2022
III.liga U15/U13 B
13.kolo
- 02.04.2022
Odložené neodohrané MFS jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 nariadi KM SsFZ odohrať pred začiatkom
jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022. Zoznam MFS bol uverejnený v US č. 20 dňa 19.11.2021.
Prajeme všetkým futbalovým priateľom v tomto predvianočnom čase veľa zdravia , pohody a tešíme sa na spoločné
stretnutia v roku 2022.

Disciplinárna komisia SsFZ (predseda Miroslav Schneider)
U 451: MFK Revúca ( V. liga skupina D) , berie na vedomie splnenie U448
U 452: ŠK Javorník Makov ( IV. liga SEVER) , berie na vedomie splnenie U 450
U 453: TJ Sokol Opatovská Nová Ves ( V. liga skupina D) , na základe nesplnenia U449 a podnetu Sekretariátu
SsFZ za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote
splatnosti za obdobie 10/2021 podľa čl. 54/1 DP. DS - 100 € pokuta a určuje ochranné opatrenia zákazu
transferov hráčov a pozastavenie súťažnej činnosti od 10.12.2021 do uhradenia záväzku voči SsFZ podľa
čl.25 DP, čl.43/ 1,2b,c DP a čl. 54/ 3 DP. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky
súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé
súťažné stretnutie, odohrané počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie
bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 54 ods. 3 DP). Upozorňuje futbalový klub na znenie čl.54 DP.
Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa
podáva na disciplinárnu komisiu, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie
(čl. 84/1 DP).

Odvolacia komisia SsFZ (predseda Roman Horák)
Č. k. 01-2021. Odvolacia komisia berie na vedomie prijaté uznesenie odvolacej komisie Slovenského futbalového
zväzu zo dňa 01.12.2021, ktorým rozhodla nasledovne:
Podnet ŠK Prameň Kováčová na preskúmanie rozhodnutia odvolacej komisie SsFZ zo dňa
2.11.2021 zamieta, podľačl. 60, ods. 13, písm. b) stanov SFZ.

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.
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 .

2.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1.

2.

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 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.
Termíny volebných konferencií v pôsobnosti SsFZ:

 Konferencia SsFZ 13.1.2022
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).

