Spravodajca č.31/2021-22

11.02.2022

Komisia ženského futbalu
1. Schvaľuje zmenu termínu a/alebo HP domácich MFS GFC Topoľčany “B” v II. lige dorasteniek WU19 nasledovne
(SP čl. 37/2):
7. kolo: Topoľčany “B” - Liptovský Mikuláš 15.5. o 10:00 ihrisko Tesáre (okr. Topoľčany),
8. kolo: Topoľčany “B” - Rimavská Sobota 22.5. o 10:00 ihrisko Horné Ozorovce (okr. Bánovce n/Bebravou),
12. kolo: Topoľčany “B” - Púchov pôvodný termín ihrisko Radošina (okr. Topoľčany).
2. Nominácia výberu SsFZ WU14, ročník narodenia 2008, na kontrolný zraz dňa 17.2.2022 (štvrtok) od 8:30 v
Ružomberku (štadión MFK): Kristína Ďuriančíková, Vanesa Barteková, Nina Nigriniová, Sofia Ondíková,
Vanesa Voskárová (všetky Jupie FŠ M. Hamšíka Banská Bystrica), Sára Kerešová, Karolína Ďatková, Vanesa
Várošová, (všetky MŠK Žilina), Ema Ďanovská, Martina Faziková, Zuzana Martiníková (všetky MŠK Fomat
Martin), Victoria Havalec, Lenka Plchová (obidve MFK Tatran Liptovský Mikuláš), Nela Pačanová (ŠKM Liptovský
Hrádok), Eliška Saganová (ŠK Lúčky - kúpele), Nela Lopušanová (TJ Horný Hričov), Klaudia Krúpová (MFK
Ružomberok), Sára Hybská (FC Tatran Kláštor pod Znievom), Lenka Štefanatná (FA United Nededza-Kotrčiná
Lúčka-Gbeľany), Viktória Forgáčová (MFK Nová Baňa), Adriana Strapeková (OŠK Sása), Veronika Guttenová
(TJ Družstevník Senohrad), Simona Dobrocká (MFK Dukla Banská Bystrica), Sarah Mesiarová (OTJ Hontianske
Nemce).
Náhradníčky: Nikola Stahoňová (TJ Tatran Klin), Klaudia Mliečková (OŠK Liptovská Sielnica), Vanessa Kullová
(ŠK Čierne), Kristína Šurinčíková (ŠK Olympia Bobrov), Vanesa Gašková ( ŠK Lúčky - kúpele), Lenka Švecová
(ŠKM Liptovský Hrádok), Vanessa Sámeľová (TJ Družstevník Očová), Timea Miklušková (TJ Sokol Liesek), Jana
Jendrišaková (TJ Slovan Skalité), Katarína Dormanová (TJ Spartak Vysoká nad Kysucou), Rút Brhelová (TJ
Tatran Krásno nad Kysucou), Michaela Kojsová (TJ Sokol Zubrohlava), Ela Brozová (MŠK Žilina).
Hlavný tréner: Mgr. Julián Krull, PhD., asistenti trénera: Mgr. Lukáš Karabin, Juraj Remiš, vedúci družstva:
Tomáš Gemza
Program kontrolného zrazu: 8:30 zraz, 9:30 I. tréning, 11:30 obed, 13:00 II. tréning, 15:00 ukončenie
Dievčatá si na zraz prinesú kartičku poistenca a základnú výstroj potrebnú na trénovanie (kopačky, chrániče,
náhradné oblečenie v prípade nepriaznivého počasia, bundy). Prípadnú neúčasť oznámiť na t. č. Julián Krull 0905
468 389 alebo Mirka Migaľová 0905 762 494. Zraz bude prebiehať v režime OTP (očkovaný - testovaný - prekonané
ochorenie).

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.

Matričná komisia
1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote
desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu

podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP
čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)
3. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný
do 30.6.2022. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom
období (do 31.3.2022) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie
prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom)
registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na
dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne
registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného
ročníka najviac za dva kluby“. Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia
funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP
(striedavý štart)
4. Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz – to
znamená, že už nie je potrebné podávať žiadosť o vystavenie registračného preukazu.
5. Úplné znenie RaPP platné od 8.6.2021 nájdete na webovej stránke SFZ / Poriadky /.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Michaela Potančoková)
Nová e-mailová adresa: michaela.potancokova@futbalsfz.sk
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:
michaela.potancokova@futbalsfz.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
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: FA United, 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
4. Najbližsie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční dňa 11.2.2022 (piatok) vo Vyhniach.
1.

