
Spravodajca č.29/2021-22 28.1. 2022

Výkonný výbor SsFZ (predseda Stanislav Neuschl)
VV SsFZ na svojom zasadnutí 27.01.2022, okrem iných:

Vzal na vedomie:
- kontrolu uznesení a aktuálne informácie v podaní J.Parša

Prerokoval:
- návrhy na predsedov komisií a členov komisií

Schválil:
- termín najbližšieho VV SsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 11.02.2022 (piatok) vo Vyhniach

VV SsFZ vyzýva členov SsFZ, ObFZ na predkladanie personálnych návrhov na pozície členov odborných komisií:
- Športovo technická komisia
- Komisia rozhodcov
- Trénersko – metodická komisia
- Komisia mládeže
- Odvolacia komisia
- Revízna komisia
- Disciplinárna komisia

Vaše návrhy zasielajte do 04.02.2022 (piatok) e-mail na adresu: michaela.potancokova@futbalsfz.sk

Trénersko – metodická komisia
1. TMK SsFZ so súhlasom ÚVT SFZ organizuje školenie trénerov UEFA C licencie 2022 vo Zvolene / Žiari

nad Hronom v termíne 14.03. – 23.05.2022.  Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.02.2022. Podrobné
informácie  ohľadom  organizácie  školenia,  podmienok  prijatia  a  záväznej  prihlášky  sú  zverejnené  na
internetovej stránke SFZ v časti Tréneri/Školenia.

2. 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.

3. UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV
              Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej 
              formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre
              splnenie podmienok sú 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.

             Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021
             organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na
             stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke
             SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov
             v ISSF.

Odvolacia komisia SsFZ
Č.k.OK-05/2021 
Rozhodnutie: Odvolacia komisia SsFZ prerokovala odvolanie pána Miroslava Spišiaka 1311494 voči rozhodnutiu DK
SsFZ U-456 zverejnenému v Spravodajcovi č. 24/2021-22 zo dňa 17.12.2021, a takto rozhodla: Rozhodnutie DK
SsFZ U-456 podľa čl. 85 ods. 2 písm. c) Disciplinárneho poriadku Slovenského futbalového zväzu  meni tak, že
upúšťa od ulozenia disciplinárnej sankcie podľa čl. 38, ods.1 DP SFZ z dôvodu, že postačuje samotne prerokovanie
veci v rámci disciplinárneho konania orgánom SsFZ a príslušnou odbornou komisiou. 

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Michaela Potančoková)
Nová e-mailová adresa: michaela.potancokova@futbalsfz.sk

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  zpríslušného  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. Chceme  touto  cestou  upozorniť  FK,  ktoré  boli  v  roku  2021  prijímateľom  príspevku  vo  výške  1.000  €
z  „Projektu  podpory  mládežníckeho  futbalu  v  pôsobnosti  SsFZ  –  vybrané  FK“,  že  v  zmysle  zásad
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uvedeného projektu, ako aj „Oznámenia o poskytnutí príspevku na činnosť družstiev mládeže na rok 2021“
zo 17.5.2021 je povinnosťou FK v termíne do 15.1.2022 predložiť na SsFZ vyúčtovanie čerpania uvedeného
príspevku. Podrobnejšie v uvedenom oznámení. 
Ku dnešnému dňu neevidujeme vyúčtovanie od FK: Vrútky, FA United, Jesenské, Bobrov, Makov, L.Hrádok,
Bánová

3. Oznamujeme  funkcionárom  FK,  rozhodcom  a delegátom,  že  ku  dňu  31.1.2022 končí  svoju  dlhoročnú
činnosť vedúci sekretár L.Matejka. V prípade podnetov, otázok sa obráťte na Michaelu Potančokovú (nový
vedúci sekretár) na e-mail: michaela.potancokova@futbalsfz.sk, resp. t.č. 0903 584 383
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