
Spravodajca č. 26/2018-19                           11. 1. 2019 
 

 
Výkonný výborSsFZ (predseda Jozef Paršo)  
Dňa 10.1.2019 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, 
- informáciu podpredsedov SsFZ I. Krška a J. Piláta o príprave rokovaní pracovnej  skupiny pre 

prípravu návrhu na úpravu a zmenu Stanov SsFZ, 
- predbežné hodnotenie 24. ročníka slávnostného vyhlásenia ankety 11-tka SsFZ za rok 2018, 

najúspešnejších trénerov a rozhodcov za rok 2018 a prijal opatrenia, 
- informáciu  Vl. Remeselníka, povereného vedením KM SsFZ, o predbežných 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, 

Prerokoval: 
- rozpis a návrh rozpočtu turnaja výberov regiónov „Mladé talenty 2019“ pre kategóriu U12, 

ktorý pripravuje  SsFZ v rámci projektu cezhraničnej spolupráce (Poľsko, Česko Slovensko) 
v dňoch 1. a 2.2.2019 v Korni, 

- všetky dostupné informácie (FK, ObFZ ZH) k plneniu podmienky, vyplývajúcej z RS SsFZ 
2018/2019, kapitola V, čl. 3 (plnenie podmienky o počte družstiev mládeže) futbalovým 
klubom FK Filjo Ladomerská Vieska – dohoda o spoločnom družstve U15 s TJ Prestavlky 
a prijal opatrenia,  

schválil: 
- úpravu odmien a paušálnych náhrad delegovaných osôb, platnú od jarnej časti súťažného 

ročníka 2018/2019, 
- na návrh SFZ M. Migaľovú za koordinátorku ženského futbalu SFZ pre región STRED, 
-  termín konania 25. ročníka slávnostného vyhlásenia 11-tky SsFZ za rok 2019, ako aj 

najúspešnejších trénerov a rozhodcov za rok 2019 na 10.1.2020, miesto konania upresní 
neskôr, 

- návrh na rozdelenie finančného príspevku, vyplývajúceho zo Zmluvy o spolupráci a poskytnutí 
finančných prostriedkov na podporu amatérskeho futbalu pre RFZ v rokoch 2019 – 2022, pre 
jednotlivé ObFZ v pôsobnosti SsFZ na rok 2019, 

- na základe zistenia vážnych administratívnych nedostatkov pri realizácii zmluvy o spoločnom 
družstve ukladá  FK Filjo Ladomerská Vieska poplatok podľa RS SsFZ kap. XXIV.POPLATKY, 
ods. 2, vo výška 1.000 € za nesplnenie podmienky v zmysle kap. V. PODMIENKY PRE 
ŠTART DRUŽSTIEV V SÚŤAŽIACH, ods. 4 RS. Poplatok bude splatný v MZF za obdobie 
január 2019.  

 
Upozornenie:  
Upozorňujeme FK, ktoré boli v roku 2018  prijímateľom finančného príspevku z projektu určeného na 
podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach  SsFZ – vybrané FK, aby v zmysle 
„Pravidiel pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho 
futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK (www.ssfz.sk – DOKUMENTY) predložili na sekretariát 
SsFZ  v termíne do 15.1.2019  vyú čtovanie príspevku  vo výške 2.000 €, podľa pokynov uvedených 
v tomto dokumente, resp. v zmysle Oznámenia o poskytnutí príspevku z 19.3.2018. Sekretariát SsFZ 
eviduje k 14.12.2018 vyúčtovanie uvedeného príspevku od FK Polom Raková, Družstevník Dlhá nad 
Oravou a MFK Baník V. Krtíš, FK Jesenské, Kováčová, Vrútky,  Málinec a Istebné (chýba vyúčtovanie 
Krásno nad Kysucou a Bobrov). 
Pri tejto príležitosti upozorňujeme tiež kluby – prijímateľov príspevku na činnos ť družstiev 
prípraviek  pre rok 2018, že v zmysle Oznámenia o poskytnutí príspevku z 12.11.2018 majú tiež 
povinnosť predložiť na SsFZ vyúčtovanie čerpania týchto prostriedkov najneskôr do 15.1.2019 . 
 
 
Ďalej 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 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“ výhradne formou zaslania vyplnenej 
žiadosti o zaradenie do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach 
SsFZ – Vybrané turnaje mládeže – najneskôr do 31.1.2019  na sekretariát SsFZ, 

• 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 do  28.2.2019 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: 
• 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 MFS IV. 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 2019  o 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) 
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 
2. KM žiada: 
a) FK  účastníkov II. ligy U19 /U17 a III. ligy U19 o vyjadrenie k  reorganizácií súťaží dorastu v SsFZ, 
odpoveďou na otázku, ktorá je súčasťou listu  s prílohou, ktorý bol zaslaný na Vaše mail adresy 
FK.  Odpovede žiadame zaslať obratom , najneskôr do 13.1.2019  na 
email: mladezssfz@gmail.com a kópiu vladimirremeselnik@gmail.com 
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. Zimné semináre R a DZ sa uskuto čnia v hoteli Alexandra, Liptovský Ján nasledovne 

(programy budú priebežne v dostato čnom predstihu zverejnené):  
Seminár R 3.L a PT  8. – 9.3.2019 
Seminár DZ 3., 4.L   9.3.2019, DZ 5.L 10.3.2019 
Seminár R 4. a 5.L  10.3.2019  

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených 
akcií zúčastniť. 



Na oficiálnej stránke www.kr-ssfz.sk je v časti „Materiály“ zverejnený dokument „SÚHLAS 
DOTKNUTEJ OSOBY“ . Žiadame všetkých R a DZ aby si ho urýchlene  vytlačili, podpísali a zaslali 
poštou na adresu SsFZ. 
 
Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)  
1/  Postupujúce družstvá z prvých dvoch turnajov  v Badíne :   
Dukla B. Bystrica, MŠK Žilina, Rimavská Sobota,  Martin, Podbrezová,  Ružomberok 
2. kolo:    Dnes 11.1. 2019 sa hrá  turnaj  2. Kola v Badíne , z ktorého tri družstvá postupujú do 
ďalšieho kola.  
3.kolo: 19.1. 2019 v Poprade 
FINÁLE : 1. – 2. 2. 2019 v Púchove 
 
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 7.2.2019 o 14,30  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. Tak, ako každoročne žiadame ObFZ v pôsobnosti SsFZ, aby najneskôr do 20.1.2019 doručili na 
sekretariát SsFZ vyúčtovanie príspevku na činnosť za rok 2018. K 11. 1. 2019 si túto povinnosť 
splnili ObFZ BB, VK a ZV, OFZ a TFZ.  

 
Delegovanie:  
Halová sezóna mládeže SFZ: 
12.1.2019 – ŠH Badín – U13 (A. Bulla, T. Tůma, A. Melicher) 
13.1.2019 – ŠH Hadín – U15 (I. Šimko, M. Legíň, A. Bulla) 
 


