Spravodajca č. 31/2017-18

23.2. 2018

Upozornenie:
Aj v roku 2018 pokračuje SsFZ v systéme podpory mládežníckeho futbalu prostredníctvom podpory
vybraných FK. Všetky podrobnosti sú v „Pravidlách pre rozdelenie a .......“, ktoré sú , spolu s príslušným
vzorom žiadosti k dispozícii na stránke SsFZ v časti DOKUMENTY. Termíny predloženia žiadostí pre projekt
vybrané FK je do konca februára 2018.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
1. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS:
 Kysucké Nové Mesto – UT – jarná časť 2018 /rekonštrukcia hlavnej trávnatej plochy/
 18.03.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 29.kolo III. liga Krásno n.K. – Námestovo /UT KNM/
 18.03.2018 /nedeľa/ o 12,00 hod. 29.kolo IV. liga S Bánová – Stráňavy /UT Žilina-Strážov/
 25.03.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 16.kolo III. liga Krásno n.K. – Teplička n.V. /UT KNM/
2. V dostatočnom časovom predstihu pripomíname FK III. ligy a ašpirantom na postup zo IV. ligy S a J na
splnenie Podmienok na zaradenie družstiev dospelých do III. ligy v súťažnom ročníku 2018/2019, ktoré sú
zverejnené v Rozpise súťaží 2017/2018 kap. IX. Materiál stavu plnenia podmienok u jednotlivých klubov je
k dispozícii na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály.
3. Žiadame FK dospelých o zaslanie požiadaviek zmien termínov MFS, UHČ, HP resp. kolidácie termínov A,B
družstiev pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018 a to buď formou podania cez ISSF alebo emailom na
adresu stk.ssfz@gmail.com v termíne do 1.3.2018.
4. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP v prvých kolách jarnej
časti 2017/2018, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2018 odohratie MFS dospelých a mládeže aj na
schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2017/2018.
ŠTK schválila na MFS nové hracie plochy s umelým povrchom /UT/ pre FK Kysucké Nové Mesto a Krásno n.
Kysucou s podmienkou - zabezpečiť na MFS vyhotovenie videozáznamu.
5. Priebežný stav súťaží SFZ - SsFZ je zverejnený na stránke SsFZ v sekcii – Priebežný stav súťaží.
6. Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018:
 III. liga, IV. liga S – 18. marca 2018
 IV. liga J, V. liga A,B,C,D – 25. marca 2018
7. VV SsFZ dňa 4.12.2017 schválil návrh DK SsFZ o zahladení udelených a evidovaných ŽK, ktorými boli hráči v
súťažiach dospelých a dorastu napomenutí v jesennej časti ročníka 2017/2018, čiže na konte každého hráča
je od jarnej časti 2018: udelené ŽK – 0. Nakoľko anulovanie evidovaných OT ŽK v ISSF za jesennú časť 2017
je technicky náročnejšie, každý FK bude cestou ISSF aj s pokynmi informovaný od IT oddelenia SFZ o
vyriešení anulovania ŽK v jednotlivom FK.
8.

Jaroslav Jekkel – 0902229333

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)
(mladezssfz@gmail.com)
1. KM oznamuje:
a) Jarná časť súťažného ročníka 2017/2018 začína 24.3.2018, resp. 25.3.2018.
b) V prípade otázok sa obracajte na KM v termíne do 4.3.2018 výhradne e-mailom.
c) V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti
a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.
d) Termín predkladania žiadostí o výnimky hracích dní, ÚHČ a ihrísk je do 7.3.2018.
Schválené výnimky vyjdú následne súhrnne v US dňa 9.3.2018.
Žiadosti predkladajú iba 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
uvedená táto výnimka hracieho času, ÚHČ a ihriska v RS 2017/2018.
e) Termín predkladania žiadostí o striedavý štart hráčov je do 14.3.2018, schválené SŠ budú
zverejnené v US 9.3.2018 a 16.3.2018.
f) V rámci dodržiavania zdravotného zabezpečenia stretnutí zo strany usporiadajúceho FK, ktoré bude KM
naďalej kontrolovať, majú FK možnosť si dať na náklady SsFZ (bezplatne pre FK) vyškoliť
odborníka na poskytovanie prvej pomoci. Podľa počtu a príslušnosti záujemcov budú po dohode so
SČK zvolené školiace miesta, kde pracovníci SČK vyškolia prihlásených zdravotníkov klubov.
Prihlasovanie vykonať na tomto linku kliknutím a vyplnením formuláru:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeklHgj0DSxVoT7OTTAjR8wNlUAYdGZ0T8oUuLL1Li9ZOGYA/viewform

g) Všetky trvalé výnimky ÚHČ uvedené v RS SsFZ 2017/2018 sú upravené v ISSF. Žiadame kluby, aby si vo
vlastnom záujme termíny skontrolovali a prípadné chyby oznámili na mail: majerova.misa@gmail.com do
28.2.2018.
h) Hosťujúce družstvá stretnutí II. ligy U19,17, ktoré chcú naplniť RS čl. VI, bod 5a) – v prípade vzdialenosti
nad 170km - ÚHČ 11,00 a 13,00, podania so žiadosťou o posunutie ÚHČ, podajte v ISSF KM SsFZ do
14.3.2018 na všetky takéto stretnutia jarnej časti prebiehajúceho súťažného ročníka.
2. KM schvaľuje zmenu termínu, miesta a ÚHČ:
Žiaci
a) II. liga U15, U13 sk.Sever – 25.kolo (Liesek – Vrútky) z 10.6. na 9.6.2018 o 10,00 a 12,00
b) II. liga U15, U13 sk.Juh – 14.kolo (Žarnovica – Krupina) 24.3.2018 o 10,00 a 12,00 – zmena ÚHČ
c) II. liga U15, U13 sk.Juh – 14.kolo (Lučenec A – Poltár) z 24.3. na 25.3.2018 o 10,00 a 12,00
d) II. liga U15, U13 sk.Juh – 16.kolo (Žarnovica – Detva) 7.4.2018 o 10,00 a 12,00 – zmena ÚHČ
e) III. liga U15, U13 sk.A – 24.kolo (Zborov nad Bystricou – Staškov) z 3.6. na 2.6.2018 o 12,30 a 14,30
(predz.dosp.)

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
( dk.ssfz@gmail.com, kontakt na predsedu DK – 0905 344 444)
D - 622 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ ukladá DS FK Detva dospelí pokutou 100 € + 10 €
(uhradiť v MZF), DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac január 2018 v stanovenom termíne. DK podľa DP
64-6 stanovuje novú lehotu na splnenie uloženej peňažnej povinnosti do 28.2.2018 a zároveň podľa DP 64-7
upozorňuje na skutočnosť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS
(pozastavenie súťažnej činnosti družstva podľa DP 43-5, ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.).
FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.
Poučenie:
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej
komisie ( čl.84 ods. 1 DP )

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)
1. Jarné fyzické previerky rozhodcov 3. ligy a programu TALENT sa uskutočnia 6. apríla 2018 v B. Bystrici. KR
žiada R 3.ligy a PT (povinne), ako aj R, ktorí chcú dobrovoľne absolvovať limit programu TALENT (podmienka
k postupu do vyššej súťaže), aby sa na FP prihlásili najneskôr do 31.3.2018 a to výlučne prostredníctvom
linku, ktorý bol vytvorený pre tento účel: https://goo.gl/forms/XwrWKKlNp81fzoAc2 .
2. Poplatok pre účastníkov seminára R IV. a V. ligy vo výške 25 € určený na uhradenie nákladov spojených
s organizáciou semináru bolo nevyhnutné uhradiť na účet SsFZ: 0050192944/0900, IBAN
SK9709000000000050192944 do 01.02.2018, VS: 6020, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO.
Do dnešného dňa (s výnimkou riadne ospravedlnených R: Machyniak, Melich, Žubor, Pilšáková
a nezúčastnených Auxt, Dobrocký, Repka) nezaplatili poplatok 25 € nasledujúci R: Hlaváčik, Truban, Rohoň,
Špalek. Doplatok 5 € zatiaľ neuhradili: Čuboň, Dibdiak.
Žiadame uvedených R o urýchlené uhradenie príslušných súm!
3. KR zakazuje R používať elektronické komunikačné systémy v súťažiach riadených SsFZ (elektronické
beep zástavky sú povolené)!
4. KR dáva do pozornosti všetkým R a DZ novovzniknutý web www.kr-ssfz.webnode.sk na ktorom
v budúcnosti nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa Vašej činnosti.
5. Dňa 25.2.2018 od 9:00 hod. sa v športovej hale Koniareň v Ružomberku uskutoční Futsalový turnaj
rozhodcov o pohár predsedu Komisie rozhodcov. KR SsFZ touto cestou pozýva futbalovú verejnosť na
uvedenú akciu.
6. Dohody so SsFZ: Nakoľko k 30.11.2017 bola ukončená platnosť dohôd R a DZ, uzatvorených so SsFZ, je
nevyhnutné uzatvoriť nové dohody pre rok 2018. Príslušné dokumenty sú na webe SsFZ v sekcii Komisie
– Sekretariát – Materiály (http://www.ssfz.sk/komisie.html). Rozhodca, resp. delegát si vyberie „svoju“
Dohodu, ktorú vyplní plus Čestné prehlásenie a vyhlásenie. Podpísané dokumenty je potrebné zasielať na
sekretariát SsFZ priebežne, najneskôr do 5.3.2018. Dohoda o pracovnej činnosti platí aj pre všetky druhy
dôchodkov. V prípade výberu dohody o brigádnickej práci študentov musia R predložiť aj aktuálne (nie staré z
jesene 2017) potvrdenie školy, t.j. pre jar / II.polrok 2018.
7. Ukončenie pôsobnosti na NL SsFZ (na vlastnú žiadosť): Michal Pribylinec.
8. Ospravedlnenie R: Capek – ukončenie PN, Janíček 4.3., Ježík 3.3.-4.3., Ondreáš do 31.3.,ďalej PD do
15:00, Šlapka 3.3.-4.3., Labuda 24.3.-25.3., Dibdiak PD a SO, Bálint 24.3., Martvoň PD a SO, Žubor 9.3.20.3., Lepieš 13.3., Hraško 10.3.-11.3., 29.3.-31.3.,
9. Ospravedlnenie DZ: Kaňka PD a SO,
10. Delegovanie SFZ:
3.3.2018 o 11:00,19.k.U17,16 FK Podbrezová – Partizán Bardejov R Mikloš P.,AR1 Medveď J.,AR2 Turňa P.

Trénersko-metodická komisie (predseda Vojtech Kováč)
1. TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ ZH bude organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C
licencie ( max. 28 poslucháčov) v Žiari nad Hronom pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu

60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Výuka prebehne v priestoroch
futbalového štadióna FK Pohronie v Žiari nad Hronom v dňoch 03. – 04. marca 2018 (1.blok), 10. – 11. marca
2018 (2.blok), záverečné skúšky budú 4. apríla 2018. Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 100.- €
( mimo cestovného,
ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 20. februára 2018 na priloženom tlačive
prihlášky ( www.ssfz – úvodná stránka – aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo
obfzzh@futbalnet.sk. Všetci prijatí uchádzači dostanú pozvánku s pokynmi ku školeniu a k platbe mailom do
25. februára 2018.
2. POZOR ZMENA – Doškoľovací seminár trénerov bude v Bobrovci!!!
TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK LFZ
Liptovský Mikuláš doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na
predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 25. februára 2018 (nedeľa) v Bobrovci pri
Liptovskom Mikuláši od 09.00 hod.
Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. februára 2018 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. Následne bude prihláseným
účastníkom zaslaná mailom pozvánka s programom a pokynmi k úhrade účastníckeho poplatku.

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ V Žiline sa uskutoční dňa 3. marca 2018 Halový turnaj prípraviek dievčat ročníkov 2006 a mladších. Informácie
na tel. 0905 342399, prihlášky do 19. 2. 2018.
2/ Žiadame kluby žiackych družstiev dievčat v regióne, aby priebežne posielali doporučenia hráčok ročníkov 2004 –
2005 pre účely prípravy regionálnych zrazov počas jarnej časti.
Všetky požadované informácie posielajte na email nemethlaco55@gmail.com.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :
- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tiež termín na
podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia,
- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
V prípade, že má nový klub záujem o hrča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický),
odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,00€ - registrácia v novom klube). Takto
môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia 01.04. do 30.06. príslušného roku.
2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2018) je možné,
v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné
ukončenie prestupu s obmedzením sa nepokladá za transfer v zmysle čl. 19/7 a môže na neho nadväzovať v tom
istom (zimnom) registračnom období prestup bez obmedzenia (do 31.1.2018), resp. prestup s obmedzením (do
31.3.208). Zároveň je však potrebné pri uplatnení takéhoto postupu dodržať ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2
kluby).
3. Vzhľadom na množiace sa dotazy ohľadom odstupného za hráča podľa čl. 37 a DPH, platí že pri transfere hráča,
pokiaľ je zadaná suma odstupného iná ako nula, ISSF automaticky pripočíta k danej sume aj DPH v prípade, že
materský klub hráča je platcom DPH a má správne vyplnené IČ DPH v detaile klubu v ISSF.
4.Termín pre transfer z a do zahraničia sa zhoduje s termínom registračného obdobia bez obmedzenia (1.1. do
31.1.).
Striedavý štart hráča v kategóriách mládeže.
Na základe dotazov z aktívov klubov Vás prosíme o upriamenie pozornosti k informácii o striedavom štarte hráča
vekových kategórií mládeže a schvaľovaní týchto striedavých štartov, ktoré uvedieme napriek tomu, že ho upravuje
Súťažný poriadok futbalu.
Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne:
(8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča
vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.
- dohoda dvoch klubov znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom,
aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so
zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená.
Princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo
jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr.
Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade
ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer.
Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart
v zmysle platných noriem SFZ.
Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený poplatok vo výške 5 €.
Ako vyžiadať hráča na striedavý :
Funkcionalita: KM v ISSF

/ elektronická podateľňa / žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum
začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a
hráč/ka štartovať a zaslať žiadosť.
Pri úvahách o striedavom štarte hráča/čky však treba brať na zreteľ ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby
v jednom súťažnom ročníku).
Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov
družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
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 vo štvrtok 8.3.2018 o 12,00 hod. v B. Bystrici. Po
zasadnutí VV sa o 16,00 v priestoroch reštaurácie Atlét (ŠH na Štiavničkách) uskutoční
pracovné stretnutie VV SsFZ so zástupcami FK III. ligy a vybraných FK IV. líg (osobitná
pozvánka).
3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko,
Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

