Spravodajca č.32/2021-22

18.02.2022

Do pozornosti FK venujúcim sa výchove mladých futbalistov
SsFZ pokračuje aj v roku 2022 v podpore mládeže formou projektov „Vybrané turnaje mládeže“ a „Vybrané FK“.












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 sa môžu do projektu zapojiť výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti o zaradenie do
systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané turnaje mládeže –
najneskôr do 15.3.2022 na sekretariát SsFZ.
O podporu činnosti mládežníckych družstiev v rámci klubu je možné uchádzať sa v zmysle „Pravidiel
pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v
podmienkach SsFZ – Vybrané FK“.
FK sa môžu do projektu zapojiť výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti o zaradenie do systému
podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK – najneskôr do 15.3.2022 na
sekretariát SsFZ.
Na základe rozhodnutia VV SsFZ sa z pravidiel vypustilo obmedzujúce pravidlo že poberateľom takejto
formy podpory môže byť FK len jeden krát za 3 roky, o podporu sa teda môžu uchádzať aj FK, ktoré
príspevok získali v posledných rokoch
Žiadosti bude následne posudzovať a vyhodnocovať KM v spolupráci s TMK

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 komisia (predseda Erik Gemzický)
Kontakty: ssfz.stk@gmail.com, 0915 565 244
Začiatok súťaží jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022 je 26.03.2022 resp. 27.03.2022.
V prípade zmeny termínu adresujte požiadavku na zmenu ÚHČ resp. HP pre jarnú časť súťažného ročníka 2021/22
formou podania cez ISSF, alebo zaslaním e-mailom na adresu ssfz.stk@gmail.com do 01.03.2022.
V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP v prvých jarných kolách jarnej
časti súť. ročníka 2021/2022 povoľujeme odohrať stretnutia na riadne schválených UT alebo pomocných hracích
plochách, ktoré sú uvedené v RS 2021/2022 do konca 30.04 2022.
V prípade NEVYHNUTNEJ potreby kontaktovať v poradí : 1. Predsedu ŠTK - Erik Gemzický 0915565244 2.
Podpredsedu ŠTK - Marian Lauer 0903546086 3. Správcu ISSF - Pavla Turňu 0911813940
Neodohrané MFZ:
III.Liga
IV.liga Sever
V.liga A
V.liga B
V.liga C

13 kolo Krásno - Podkonice
13.kolo K.N.Mesto - Staškov / 19.03.2022 o 15.30 /.
13.kolo Turzovka - Bešeňová
13.kolo Čierne - Skalité
12.kolo Važec - Sučany
13.kolo Sučany - Zubrohlava
11.kolo Hliník n/ Hronom - Bacúch

(poprípade ďalšie stretnutia)
Teplička n/ Váhom v jarnej časti súť. ročníka 2021/2022 - SO ÚHČ.
Žiadame kluby ktorých sa týkajú neodohrané MFZ aby do 03.03.2022 podaním cez ISSF nahlásili termín dohrávok,
ktoré sa však musia odohrať do 31.03.2022 v prípade že sa kluby do uvedeného termínu nedohodnú ŠTK SsFZ
nariadi termín dohrávok.

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Oznamujeme termín jednodňového zimného seminára všetkých R SsFZ, ktorý sa uskutoční 19. 20.3.2022. Miesto konania, program a rozdelenie do skupín budú oznámené v dostatočnom predstihu. Žiadame
Vás o zabezpečenie si súkromných a pracovných povinností tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť.
2. Žiadame všetkých R a DZ o:
- bezodkladné zaslanie riadne vyplnených dohôd so SsFZ s príslušnými prílohami na sekretariát SsFZ
(zverejnené sú na www.ssfz.sk, časť Komisie – sekretariát – materiály - dohody),
- aktualizáciu prípadných dlhodobých ospravedlnení (pracovné dni, soboty a pod.) pre jarnú časť súťažného
ročníka 2021/2022 a to najneskôr do 01.03.2022 na delegacia.ssfz@gmail.com, nakoľko ospravedlnenia
z jesennej časti stratili platnosť dňom 1.1.2022,
- kontrolu profilov v ISSF - platnosti RP, uhradenie členského poplatku a aktuálnosť kontaktných údajov (v
prípade vykonania zmien o nich zároveň informujte na andrejhrmo@gmail.com).
3. KR SsFZ oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ stratili platnosť 1.1.2022. Zároveň si môžu v termíne
21 dní pred začiatkom jarnej časti SR 2021/2022 uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ formou
písomného zdôvodnenia zástupcom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne
na adresu delegacia.ssfz@gmail.com.

Trénersko – metodická komisia (predseda Marián Petrok)
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
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:
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.
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: Bánová
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

