
Spravodajca č. 30/2018-19                              8. 2.2019 
 
 
 
Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)  
Dňa 7.2.2019 sa uskutočnilo v B. Bystrici zasadnutie Výkonného výboru SsFZ, ktorý okrem iných: 
Zobral na vedomie : 

- kontrolu plnenia uznesení VV vykonanú predsedom SsFZ, 
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ, 
- informácie predsedu ŠTK a Vl. Remeselníka, povereného vedením KM, o príprave jarnej časti súťažného 

ročníka 2018/2019, 
- informáciu  S. Špilu a R. Horáka zo stretnutia predsedov ObFZ v pôsobnosti SsFZ v D. Kubíne okrem 

iných aj k  návrhu na úpravu a zmenu Stanov SsFZ,  
- hodnotiacu správu 24. ročníka slávnostného vyhlásenia ankety 11-tka SsFZ za rok 2018, najúspešnejších 

trénerov a rozhodcov za rok 2018, 
- informáciu  Vl. Remeselníka, povereného vedením KM SsFZ, o zisteniach z dotazníka určeného FK 

družstiev dorastu k možnému usporiadaniu súťaží tejto vekovej kategórie v pôsobnosti SsFZ po zriadení II. 
ligy SD a MD v riadení SFZ a uložil KM naďalej komunikovať s dotknutými klubmi pripravené varianty 
a konečný návrh predložiť na najbližšie rokovanie VV, 

- hodnotiacu správu o činnosti TMK za rok 2018, 
- informácie predsedu SsFZ a vedúceho sekretára o možnosti navýšenia prostriedkov na finančnú podporu  

rozvoja mládežníckeho futbalu v SsFZ, odložil schválenie výšky príspevku z projektu – vybrané turnaje na 
najbližšie zasadnutie VV, kedy bude preložený nový koncept ekonomického zabezpečenia uvedeného 
projektu (vybrané turnaje, vybrané kluby, propagácia futbalu a prípravky), 

- informáciu predsedu KR SsFZ o príprave seminárov R a DZ, 
- odstúpenie Ladislava Németha z funkcie predsedu KŽF SsFZ. 

Prerokoval: 
- plán činnosti výberov SsFZ na rok 2019, 
- návrh TMK SsFZ na kontrolu platnosti trénerských licencií prostredníctvom ISSF v súťažiach riadených 

SsFZ a prijal opatrenia, 
- prípravu priebežnej hodnotiacej správy dokumentu „Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ 

v rokoch 2018 – 2021 a prijal opatrenia 
- plán prípravy výberu SsFZ dospelých na REGIONS´CUP 2019 v Senci od 29.8.2019,  

Schválil: 
- systém kontroly platnosti trénerských licencií prostredníctvom ISSF v súťažiach SsFZ, 
- plán činnosti výberov SsFZ pre rok 2019, 

 
Zvolil:   

- Jána Matonoka za predsedu Komisie ženského futbalu SsFZ . 
 
Upozornenie:  
Naďalej dávame do pozornosti FK venujúcim sa výchove mladých futbalistov, že aj v roku 2019 pokračuje SsFZ 
v podpore takejto činnosti a ponúka možnosť uchádzať sa o podporu uvedených aktivít: 

• o podporu činnosti mládežníckych družstiev v rámci klubu v zmysle  „Pravidiel pre rozdelenie a vyúčtovanie 
finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK , 
výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti  o zaradenie do systému podpory rozvoja mládežníckeho 
futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK – najneskôr do28.2.2019  na sekretariát SsFZ. 

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 komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
(kontakt:0902229333) 
1. Žiadame FK dospelých o zaslanie požiadaviek na zmenu termínov MFS, UHČ, HP resp. kolidácie termínov A,B 

družstiev pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019 a to buď formou podania cez ISSF alebo emailom na 
adresu stk.ssfz@gmail.com v termíne do 1.3.2019. 

2. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ resp. HP v MFS: 
• OFK Štart Prenčov – SO/UHČ (jarná časť 2018/2019) 
• FO Tatran Sučany – SO/UHČ (jarná časť 2018/2019)  
• 05.06.2019 /streda/ o 17,30 hod. 22.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – Kalinovo  

3. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a nespôsobilosti HP v prvých kolách jarnej časti 
2018/2019, povoľujeme v termíne do 30.4.2019 odohratie MFS dospelých a mládeže aj na schválených 
náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2018/2019. 
V prípade neodohrania MFSIV. a V. ligy v prvých jarných kolách odporúčame FK využiť náhradný termín 1.5. 
resp. 8.5.2019. 



4. ŠTK SsFZ podmienečne do 1.9.2019, schvaľuje FK ATTACK Vrútky hraciu plochu /umelá tráva/ pre MFS 
mládeže.  

5. Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 pre všetky súťaže dospelých je stanovený na  
24. marca 2019o 15,00 hod.  
• 16.kolo – TIPOS III. liga 
• 14.kolo IV. a V. liga. 

 
Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený ved ením KM)  
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917325160) 
1. KM oznamuje: 
a) Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019: 
• II. liga U19-17, III. liga U19, IV. liga U19 – 23. - 24. marca 2019 
•  II. liga U15-13, III. liga U15-13 sk. A – 23. - 24. marca 2019  
•  III. liga U15-13 sk. B,C – 6. - 7. apríla 2019 
b) Termín predkladania žiadostí o striedavý štart (SŠ) hráčov je do 16.3.2019, 24:00. Schválené SŠ budú 
zverejnené v US 15.3.2019 a 22.3.2019 v zmysle SP. Upozorňujem, že zmysle RS v jednom súťažnom ročníku „ 
KM schváli max. 3. žiadosti o striedavý štart hráčov do jedného družstva FK „ (RS XI. bod 13/b) 
2. KM žiada : 
a) FK o zaslanie požiadavky o výnimky termínov MFS len na jarnú časť, t.j. na zmenu termínov MFS, UHČ, HP 
resp. kolidácie termínov družstiev pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019 formou podania cez ISSF v termíne 
do 1.3.2019, 24:00. 
Žiadosti predkladajú FK, ktorým platila výnimka len na jesennú časť prebiehajúceho súťažného ročníka. Žiadosti 
nemusia predkladať FK, ktoré majú schválenú výnimku na celý súťažný ročník a je táto výnimka termínov MFS, 
UHČ, HP  uvedená v RS 2018/2019. V prípade, že FK mal zmenu termínov počas jesennej časti, je potrebné 
zaslať  novú upresňujúcu žiadosť na schválenie výnimky! 
KM upozorňuje, že hrací deň pre mládež je SO a pri posudzovaní bude postupovať v zmysle RS , SP 
a možnosťami KR (počtu R). 
Schválené výnimky ( v zmysle SP a RS 2018/2019 ), v termíne do konca februára 2018 budú zverejnené súhrnne v 
US  dňa 01.3.2019 a následne v každej US do začiatku jarnej časti súťaže. 
b) FK,  ktoré v zimnom období organizujú halové turnaje, aby poskytli KM informácie o turnajoch na 
mladezssfz@gmail.com. 
 
 

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)  
1. KR SsFZ predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie, ktoré sa bude konať 16. februára 2019  v 

Ružomberku p. Rastislava Behan čína, konate ľa spolo čnosti PRO SPORT AGENCY, s.r.o.. 
2. POZOR ZMENA!!!  Zimné semináre R a DZ sa uskuto čnia v hoteli DixonResort, Švermova 32, 

Banská Bystrica v nezmenených termínoch nasledovne (programy budú priebežne v dostato čnom 
predstihu zverejnené):  

Seminár R 3.L, PT a Medziskupiny (Herde ľ, Janíček, Ježík, Kosturský, Šottník)  8. – 9.3.2019 
Seminár DZ 3.,4.L 9.3.2019, DZ 5.L10.3.2019 
Seminár R 4. a 5.L 10.3.2019 

Každý R z programu TALENT si na seminár prinesie súkromný notebook a pripraví si zostrihnutú vlastnú 
situáciu z MFS pre účely prezentácie a rozboru. 
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií 
zúčastniť. 

3. Poplatok pre účastníkov seminára R III. ligy, programu TALENT a Medziskupiny vo výške 20 € určený na 
uhradenie časti nákladov na ubytovanie bolo nevyhnutné uhradiť na účet SsFZ: 0050192944/0900, IBAN 
SK9709000000000050192944 do 31.01.2019, VS: 601019,  správa pre prijímate ľa: MENO 
PRIEZVISKO.Pokia ľ niekto do dnešného d ňa platbu neuhradil, nech tak urýchlene urobí!  

4. Fyzické previerky  všetkých rozhodcov SsFZ (Cooperov test  – „12 minútovka“ s limitmi: PT 2800 m, 3.L + 
všetci R do 30 rokov 2600 m, R 4.-5.L do 40 rokov 2400 m, R 4.-5.L nad 40 rokov 2000 m.) sa uskutočnia 
21. marca 2019 v B. Bystrici.  

5. KR žiada všetkých R o uzatvorenie dohôd so SFZ  podľa pokynov zaslaných na osobné e-mailové 
adresy. Po ich vyplnení ich zasielajtepoštou na sekretariát SsFZ.  

6. Žiadame všetkých R a DZ  o aktualizáciu prípadných ospravedlnení (pracovné dni, soboty a pod.) pre 
jarnú časť SR 2018/2019 a to najneskôr do 15.02.2019 na delegacia.ssfz@gmail.com 

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)  
1/   Žiačky  MFK Ružomberok  vybojovali v Púchove  v dňoch 1. – 2. 2. 2019   1.miesto  v Halovej sezóne žiačok. 
Touto cestou srdečne gratulujeme aj k úspešnej reprezentácii nášho regiónu.  
2/  Z dôvodu personálnych zmien  v KŽF  sa príprava jarnej časti súťaží  bude riešiť  neskôr.  
3/  Dňa  3. marca sa v Žiline uskutoční Halový turnaj dievčat ročníkov 2006  a mladších. Získať informácie a 
prihlásiť svoje družstvá je možnosť do 15. 2. 2019 na tel. čísle 0905342399.   
 
Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Ková č) 



1. TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2019 bude 
organizovať doško ľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C l icencie  (slúži na predĺženie 
platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 5 hodín dňa 24. februára 2019 (nedeľa) od 09.00 hod. v priestoroch 
ihriska ŠK Bobrovec pri Liptovskom Mikuláši. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací 
seminár posielajte do 15. februára 2019 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na 
adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská 
Bystrica. 

 
Matri čná komisia (predseda Stanislav Špila)  
1. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach: 

a. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 
b. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 
c. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), 
d. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), 
e. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 
f. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 

2. Opakovane upozor ňujeme , najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým 
uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hrá ča. 
V opačnom prípade  registračné miesto na SsFZ žiados ť zamietne . 

3. Upozor ňujeme touto cestou funkcionárov FK, najmä pri kombinovaní úkonov vyplývajúcich so znenia SP 
(striedavý štart) s transferom, prestup s obmedzením, jeho ukončenie, následne prestup s obmedzením  
v jednom súťažnom ročníku, na dodržanie ustanovenie RaPP čl. 18/2 (hráč môže v jednom sú ťažnom 
ročníku štartova ť len za dva kluby – do po čtu sa po číta aj štart v SC ). 
 

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Ma tejka)  
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 z príslušného 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. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 7.3.2019 v B. Bystrici. 
3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalov ej infraštruktúry je Martin 

Ivanko,Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.  
4. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie 

Videoarchívu , tak SFZ vytvoril návod pre používate ľov . Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088. 
5. VV SsFZ, na svojom zasadnutí 10. januára 2019, schválil úpravu odmien a paušálnych náhrad 

delegovaných osôb  v súťažiach SsFZ, platnú od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 – tak, ako sme 
o tom informovali v Spravodajcovi SsFZ č. 26/2018-19 z 11.1.2019. Upravená tabuľka je zverejnená na 
stránke SsFZ v časti VÝKONNÝ VÝBOR – Zasadnutie VV SsFZ 10.1.2019 – Mate riály . Ku konečnej cene 
práce za jednotlivé stretnutia je potrebné pripočítať príplatky za prácu v SO, NE a vo sviatok, vyplývajúce 
z úpravy ZP, ktoré už boli vyplácané v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a sú uvedené 
v posledných 3 stĺpcoch v tabuľke v RS SsFZ 2018/2019. 


