Spravodajca č.51/2021-22

01.07.2022

Výkonný výbor SsFZ (Stanislav Neuschl)
Výkonný výbor na svojich zasadnutiach v dňoch 23.06.2022 a 30.06.2022 okrem iného:
Zobral na vedomie:
-

Informácie o Sportnete v podaní vedúceho IT odd. SFZ Jána Letka
Informácie o priebehu súťaží v podaní predsedov DK, KR, KM a ŠTK SsFZ
Informácie o príprave Konferencie SsFZ v podaní vedúceho sekretára
Odstúpenie Martina Balka z funkcie predsedu KR SsFZ
Vzdanie sa člena DK SsFZ R.Kubu z funkcie na vlastnú žiadosť
Aktuálne informácie v podaní predsedu SsFZ

Schválil:
-

Nezaradenie na NL pre nový súť.roč. z dôvodu vekovej hranice 70 rokov DZ: Peter Králka, Ivan Roštár,
Stanislav Bomba, Vladimír Ďurana, Milan Macek
Nominačné listiny R a DZ SsFZ pre súť.roč.2022/2023
Plán zasadnutí orgánov SsFZ na II. polrok
Príspevok vo výške 400€ na akciu „Futbalové leto“ v Liptovskej Ondrašovej
Zaradenie dospelých do súť.roč. 2022/2023 tak, ako ho predložila ŠTK SsFZ

Neschválil:
-

Barážové stretnutie Bánová B – Vadičov o miesto v súťaži VI.liga sk.A

Športovo – technická komisia (predseda Erik Gemzický)
(kontakt: tel. 0915 565 244, e-mail ssfz.stk@gmail.com).
1. Schvaľujeme výsledky MFS, barážových stretnutí a konečné tabuľky súťaží dospelých v súťažnom ročníku
2021/2022
2. Všeobecné informácie:
Oznamujeme všetkým FK, že začiatok súťažného ročníka 2022/2023 je v súťažiach dospelých
stanovený na 06.08.2022 – 07.08.2022, začiatok jarnej časti je plánovaný na 25.03.2023 – 26.03.2023,
termínová listina je zverejnená na stránke SsFZ v časti komisie ŠTK – aktuálny materiál.
Z dôvodu aktualizácie Pasportizácie futbalových štadiónov žiadame všetky FK pôsobiace v súťažiach SsFZ,
vrátane tých, ktoré majú v súťažiach len družstvá mládeže o Vyplnenie tlačiva Pasport futbalového štadióna.
V prípade, že FK používa viac HP (aj pomocných), je potrebné toto urobiť zvlášť za každú HP. Uvedené tlačivo
je na stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK - aktuálne materiály. Pre lepšiu informovanosť FK TIPOS III. ligy sú
tam aj Požiadavky na infraštruktúru pre III. ligu v pôsobnosti SFZ, vrátane mapy územného členenia tzv.
"demarkačná čiara". Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné zaslať v elektronickej podobe (sken) na
adresu: pasport.ssfz@gmail.com V súťažnom ročníku 2022/2023 budú platné len tieto zaktualizované
Pasporty. V prípade otázok kontaktujte člena ŠTK p. Peter Imre tel. 0915 789 765. Vyzývame FK ktoré túto
povinnosť ešte nesplnili aby tak urobili v čo najkratšom čase. Vyhnú sa prípadným disciplinárnym postihom
resp. zákazu používania HP k odohratiu MFS.
3. Definitívne zaradenie FK do súťaží spolu s pridelenými číslami a požadovanými výnimkami ÚHČ je na stránke
SsFZ. Zmena čísiel už nie je možná ani po dohode FK. Žiadame všetky FK o dodatočnú kontrolu výnimiek
ÚHČ, prípadnú zmenu na celý ročník je možné prostredníctvom ISSF žiadať do 04.07.2022 23:59. Po tomto
termíne začne prebiehať žrebovanie jednotlivých súťaží

Komisia mládeže (predseda Jaroslav Dráb)
Kontakt: kmssfz@gmail.com
1.Navrhovaná úprava mládežníckych súťaži na ročník 2022/23
III. liga U 19+17 – 10 FK – 2 kolovo a následne 1 kolová nadstavba družstiev na 1-5. a 6-10.mieste o majstra
a o umiestnenie so zápočtom včetkých bodov.
IV. liga U 19 – Sever – FK z ObFZ – CA, ZA, DK, MT a LM – 12 účastníkov – 2 kolovo
Stred – FK z ObFZ – BB, ZV a ZH – 12 účastníkov – 2 kolovo
Juh – FK z ObFZ – RS, LS a VK – 14 účastníkov – 1.kolovo, potom nadstavba FK na 16.mieste dvojkolovo a FK na 7-14.mieste 1 kolovo so zápočtom všetkých bodov.
V skupine Stred a Juh ešte nie je uzavretý počet účastníkov.
Pre družstva z 3. a 4.ligy ba sa vytvotila súťaž o Pohár, kde by víťaz 3. ligy U 19 by hral doma a vonku s víťazom
4.ligy U 19 Sever, obdobne víťazi sk. Stred a Juh. Víťazi by hrali na neutrálnom ihrisku o Víťaza pohára.

V. liga U 19 – 2.sk. po 14 účastníkov - A – FK z ObFZ – CA a ZA
B – FK z ObFZ – DK, LM a MT
Sk. A+B –1 kolovo a potom sa FK rozdelia na sk. o titul -6 FK– každý s každým doma a vonku. Zvyšných 8 FK by
hrali o záchranu 1 kolovo so zápočtom všetkých bodov.
Tento systém je navrhnutý, aby bolo menej MFS z dôvodu neskoršieho začiatku súťaži a aby kvalitnejšie FK hrali
častejšie medzi sebou.
JUH – zrušená – spojenie so IV. a vznik 2 sk. IV. ligy
U 15+13 - spojenie II. a III. ligy a vytvorenie 4 sk. II. ligy sk. A - 12 FK z ObFZ CA a ZA – 2 kolovo
Sk. B – 14 FK z ObFZ – MT, LM a DK
Sk. C – 14 FK z ObFZ – BB, ZV a ZH
Tieto 2 sk. by hrali 1 kolovo a následne sa rozdelia 6 FK o víťaza systémon doma a vonku a zvyšných 8 o umiestnenie
1 kolovo – odvety jesennej časti so zápočtom všetkých bodov.
Sk. D – 10 FK z ObFZ LC, RS a VK - hrali by 2 kolovo a potom sa rozdelia 5 FK o titul 1 kolovo a zvyšných 5 FK 1
kolovo o umietnenie so zápočtom všetkých bodov.
Následne víťazi sk. A a B , resp. C a D odohrajú semifinále doma a vonku a víťazi odohrajú na neutrálnom ihrisku
MFS o majstra SsFZ.
III. liga sk. A – 12 FK z ObFZ CA a ZA – 2 kolovo.
Čísla pre súťaže na severe sú už v ISSF a na Futbalnete. Južné súťaže ešte nie sú uzavreté jednak počty účastníkov
a zatiaľ nevieme ani čísla FK účinkujúcich v III. lige dospelých, aby sme mohli napasovať mládež. Zámena čísel je
možná cez podanie na KM od zainteresovaných FK.
2.Hracie dni pre mládež – dvojičkové súťaže – sobota resp. nedeľa pri pred zápasoch. Pri doraste, ak hrávajú
dokázateľne minimálne 3 hráči pravidelne aj za mužov, umožníme hrací deň piatok tak, aby to nerobilo problémy
súperovi ( dochádzka hráčov z internátov ap.) V takomto prípade doporučujeme hrací čas v sobotu doobeda.
3.Začiatok jesennej časti by bol 27-28.8 a koniec 29-30.10.2022. Jarná časť by začínala 1-2.4.2023. V prípade veľmi
dobrého počasia na jeseň by sa prípadne predohralo 1 kolo MFS
4.KM potvrdzuje všetky výsledky dosiahnuté v sezóne 2021/22. Zároveň potvrdzujeme postupúcich do vyšších súťaži
– z III. ligy U 19+17 do II. ligy– FK Bytča. Z 5.ligy U 19 do 4.ligy sk. Sever – FK L. Sliače a FK Višňové. Do V. ligy
U 19 – sk. A – FK Lodno a Dolný Hričov, do sk. B – FK Drážkovce, Zakamenné a Bobrovec.
Vypadávajúce FK zo 4. ligy U 19 – Sever – FK Vrútky, Teplička n.V. a Rabča. Z 5.ligy U 19 sk. A – FK
Rosina, Kamenná Poruba. Z 5.ligy U 19 sk. nikto - 2 FK sa odhlásili a zároveň sú vypadávajúci.
Nakoľko v kategórii U 15+13 sa robí úprava súťaži, tu nevypadáva nikto a z 3. ligy sk. A postupuje do 2. ligy sk.
A víťaz FK Bánova + súťaž je doplnená po počet účastníkov na 12 o FK Staškov, Bytča, Nededza – Gbeľany
a Predmier.
5.Upozorňujeme všetky FK, ktoré budú vytvárať spoločné družstva, že vzor tlačiva je na stránke SsFZ. Podpísané je
ich potrebné doručiť na SsFZ najneskôr 10 dní pred začiatkom súťaži, tj. do 18.8.2022. Zmluva sa vytvára pre každú
kategóriu zvlášť.

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Prihlášky do súťaží ženského futbalu si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže,
v termíne do 17.7. (vrátane):
II. liga dorastenky WU19 (pre kategórie od U15 do U19; ročníky 2008 až 2004),
II. liga žiačky WU15 (pre kategórie od U11 do U15; ročníky 2012 až 2008).
2. Začiatok nového súťažného ročníka 2022/2023, súťaže dorasteniek a žiačok: 27.-28.8.2022.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
U 935: Kristián Vachalík 1349376 (MFK Strojár Krupina, IV. liga dorast U19 skupina Juh), berie na vedomie
vyjadrenie k U917. Na základe Zápisu o stretnutí, podania R prostredníctvom ISSF, za HNS voči delegovanej
osobe po udelení druhej ŽK a následne ČK v stretnutí 26. kola IV. liga SD U19 skupiny JUH medzi TJ Sklotatran
Poltár - MFK Strojár Krupina dňa 18.06.2022 podľa čl. 48/1c DP. DS - 3 týždne nepodmienečne pozastavenie
športovej činnosti, podľa čl. 48/2b DP, po uplynutí DS uloženej v U903 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP do
začiatku súťažného ročníka 2022/2023 (DS si vykoná v novom súťažnom ročníku 2022/2023 po uplynutí DS
U903)
U 936: FK Jesenské ( V. liga skupina D), na základe podnetu TJ Slovan Tomášovce, Sekretariátu SsFZ a
vlastných zistení začína disciplinárne konanie za porušenie Rozpisu súťaží SsFZ 2021/2022 kap. XVII bod 1, 2
nahratie nekvalitného videozáznamu( druhý polčas od 35:50 min. do 42:50 min. nezaznamenané dianie pri AR2)
z MFS 26. kola V. ligy D medzi FK Jesenské - TJ Slovan Tomášovce dňa 19.06.2022. Žiada o písomné vyjadrenie
podaním v ISSF do 05.07.2022 pod následkom disciplinárnych sankcií.
U 937: ŠK Gbeľany ( V. liga skupina A), berie na vedomie splnenie U932 a zároveň ruší účinky predbežného
ochranného opatrenia uloženého v U933
U 938: TJ Pokrok Stará Bystrica (V. liga skupina A),berie na vedomie splnenie U932 a zároveň ruší účinky
predbežného ochranného opatrenia uloženého v U932
Oznamy:

I. DK upozorňuje všetkých hráčov, kluby a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých
disciplinárnych opatrení a sankcií uložených na konci súťažného ročníka 2021/2022, ktoré budú pokračovať na
začiatku súťažného ročníka 2022/2023 (čl. 17/8, 34/7 DP).
II. DK oznamuje klubom, že hráč, ktorému v MFS posledného kola ročníka 2021/2022 bola udelená ŽK,
ktorá bola v poradí piata, resp. deviata, môže podaním v ISSF na DK SsFZ zaslaným do 7 dní od tohto
oznámenia DS v Spravodajcovi SsFZ, požiadať o uloženie pokuty. V prípade, ak hráč o uvedené požiada,
pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší, hráč môže v prvom kole súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je
potrebné označiť s názvom (ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ
ČINNOSTI) a doručiť v stanovenej lehote formou podania na komisiu (DK SsFZ).V takomto prípade DK uloží
hráčovi pokutu: 100 € (za 5 ŽK), 150 € (za 9 ŽK) a zastaví účinnosť DS na 1 MFS za príslušný počet ŽK
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SsFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5, 8 DP) sa
podáva disciplinárnej komisii SsFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
disciplinárnej komisie SsFZ (čl. 84/1 DP).

Trénersko – metodická komisia (predseda Marián Petrok)
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ a TMK ObFZ Kysúc organizuje školenie trénerov UEFA
C licencie v rozsahu 60 hod. v Čadci v termíne od 7.septembra do 21.novembra 2022. Maximálny počet účastníkov
je 24. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené
na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Matričná komisia
1. Žiadame ISSFZ managérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže,
aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
o od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
3. Sumy odstupného za hráčov na úrovni RFZ ostáva rovnaké, ako boli doteraz. Súťaže budú len prečíslované.
Bližšie info TU:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/rapp-novela-2022.pdf
4. V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s
overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie
uvedených termínov.
5. Pripomíname tiež, 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)

Správy zo sekretariátu(vedúci sekretár Michaela Potančoková)
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: 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.

