Spravodajca č. 24/2017-18

5.1. 2018

Upozornenie:
Aj v roku 2018 pokračuje SsFZ v systéme podpory mládeţníckeho futbalu prostredníctvom podpory
vybraných turnajov a vybraných FK. Všetky podrobnosti sú v „Pravidlách pre rozdelenie a .......“, ktoré sú ,
spolu s príslušnými vzormi ţiadostí k dispozícii na stránke SsFZ v časti DOKUMENTY. Termíny predloţenia
ţiadostí:
- vybrané turnaje – do konca januára 2018,
- vybrané FK – do konca februára 2018.
Zároveň upozorňujeme poberateľov príspevkov z uvedených foriem podpory za rok 2017, ţe v zmysle
„Pravidiel pre rozdelenie a .... – vybrané FK.“ (nájdete na stránke SsFZ v časti DOKUMENTY) je potrebné
zaslať vyúčtovanie a potrebné doklady za vybrané FK – najneskôr do 15.1.2018. Jedná sa o FK: Slovan
Skalité, TJ Oravan Rabča, Havran Ľubochňa, FC 34 LM - Palúdzka, OŠK Lisková, Sklotatran Poltár, FK
Mesta Tornaľa, ŠK Belá a FK Strečno a TJ Višňové.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
1. Nové mobilné číslo predsedu ŠTK SsFZ, Jaroslav Jekkel - 0902229333
2. Priebeţný stav súťaţí SFZ - SsFZ je zverejnený na stránke SsFZ v sekcii – Priebeţný stav súťaţí.
3. ŠTK SsFZ schvaľuje všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie druţstiev v súťaţiach dospelých za jesennú
časť súťaţného ročníka 2017/2018.
4. Začiatky súťaţí v jarnej časti súťaţného ročníka 2017/2018:
 III. liga, IV. liga S – 18. marca 2018
 IV. liga J, V. liga A,B,C,D – 25. marca 2018.

Komisia mládeţe(predseda Ján Majsniar)
(mladezssfz@gmail.com)
1. KM oznamuje:
a) KM na svojom zasadnutí schválila všetky výsledky stretnutí, dosiahnuté v jesennej časti
ročníka 2017/2018.
b) Jarná časť súťaţného ročníka 2017/2018 začína 24. 3. 2018, resp. 25. 3. 2018.

súťaţného

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)
1. Zimné semináre R a DZ sa uskutočnia v priestoroch ARMAN*** hotel, Niţná nad Oravou nasledovne
(programy budú priebeţne zverejnené na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov –
Materiály):
Seminár R 3.L a PT 26. – 28.1.2018
Seminár DZ 2. – 4.2.2018 (DZ 3.L 2.-4.2.2018, DZ 4.,5.L 3.-4.2.2018)
Seminár R 4. a 5.L 16. – 18.2.2018 (SEVER 16.-17.2.2018, JUH 17.-18.2.2018)
Ţiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záleţitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií
zúčastniť.
2. Zároveň ţiadame aby si kaţdý R 3.L a PT na seminár priniesol súkromný notebook a pripravil
zostrihnutú vlastnú situáciu z MFS pre účely prezentácie a rozboru.
3. Poplatok pre účastníkov seminára R III. ligy a programu TALENT vo výške 45 € určený na uhradenie
nákladov spojených s organizáciou semináru je nevyhnutné uhradiť na účet SsFZ: 0050192944/0900, IBAN
SK9709000000000050192944 do 10.01.2018, VS: 6010, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO.
4. Poplatky pre účastníkov seminára DZ vo výške 40 € určený na uhradenie nákladov spojených s organizáciou
semináru je nevyhnutné uhradiť na účet SsFZ: 0050192944/0900, IBAN SK9709000000000050192944 do
20.01.2018, VS: 6030, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO.
5. Poplatok pre účastníkov seminára R IV. a V. ligy vo výške 20 € určený na uhradenie nákladov spojených
s organizáciou semináru je nevyhnutné uhradiť na účet SsFZ: 0050192944/0900, IBAN
SK9709000000000050192944 do 01.02.2018, VS: 6020, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO.

Trénersko-metodická komisie (predseda Vojtech Kováč)
Úsek vzdelávania pri TMK SsFZ plánuje v roku 2018 organizovať nasledovné vzdelávacie aktivity :
ŠKOLENIE TRÉNEROV
UEFA B
november 2018 – marec 2019
Banská Bystrica - 1 školenie trénerov UEFA B licencie (max. 1 x 26 poslucháčov) pre drţiteľov trénerskej UEFA
GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni vyučovanie + 12 hod. TJ + 18 hod.

hospitácie TJ a zápasov + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo
cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane uţ v minulosti
prihlásených trénerov) do 15. septembra 2017 na priloţenom tlačive prihlášky mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
UEFA GRASSROOTS C
január – marec 2018
Ruţomberok - 1 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) pre
začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná
skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- €
( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane uţ
v minulosti prihlásených trénerov) do 04. januára 2018 na priloţenom tlačive prihlášky mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
január – marec 2018
Martin - 1 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) pre začínajúcich
trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).
Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na
školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane uţ v minulosti prihlásených trénerov) do 04. januára 2018 na
priloţenom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ,
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
február – marec 2018
Ţilina - 1 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) pre začínajúcich
trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).
Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na
školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane uţ v minulosti prihlásených trénerov) do 15. januára 2018 na
priloţenom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ,
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
november 2018 – marec 2019
Banská Bystrica - 1 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) pre
začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná
skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- €
( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane uţ
v minulosti prihlásených trénerov) do 15. septembra 2018 na priloţenom tlačive prihlášky mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
DOŠKOLOVANIE TRÉNEROV
(slúţi na predĺţenie platnosti trénerskej licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C )
25. február 2018 – Liptovský Ján - v spolupráci s TMK Liptovského futbalového zväzu v rozsahu 5 hodín, prihlášky
je potrebné zaslať na priloţenom tlačive do 10. februára 2018 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo
igi.bella@gmail.com
24. jún 2018 - Ţilina - v spolupráci s TMK ObFZ Ţilina v rozsahu 5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na
priloţenom tlačive do 10. júna 2018 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com
29.august 2018 – Kalinovo - v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec v rozsahu 5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na
priloţenom tlačive do 20. augusta 2018 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com
17. november 2018 – Banská Bystrica - doškoľovací seminár v rozsahu 5 hodín . Bliţšie informácie a pokyny budú
uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2018
Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály

Komisia ţenského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ Schvaľujeme posledné výsledky Regionálnej ligy junioriek a konečnú tabuľku po jesennej
časti súťaţe.
2/ Neodohrané zápasy ligy ţiačok sa odohrajú v náhradných termínoch na jar.
3/ Kluby, ktoré usporiadate do konca roka nejaké turnaje, dajte na vedomie ich termíny, aby
sa pomohlo pri ich propagácii.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa ţiadosť o prestup amatéra podáva :
- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tieţ termín na
podávanie ţiadostí o transfer z a do zahraničia,
- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
V prípade, ţe má nový klub záujem o hrča podľa čl. 15/5, zadá ţiadosť 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
môţe 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 moţné,
v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

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 ţiadosť (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 manaţéra je
potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK
odoslať na Matriku SFZ.
2. Najbliţšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční v pondelok 17.1.2018 o 14,00 hod. v B. Bystrici.
3. Upozorňujeme jednotlivé ObFZ na povinnosť predloţiť na SsFZ vyúčtovanie príspevku na činnosť ObFZ a činnosť
predsedu, najneskôr do 20.1.2018. Ku dnešnému dňu eviduje sekretariát vyúčtovanie z ObFZ ZV a OFZ.
4. VV SFZ, na svojom zasadnutí 7.11.2017schválil výzvy na predkladanie ţiadostí o finančný príspevok a
schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predloţených ţiadostí v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie
a výstavby futbalovej infraštruktúry. Na stránke SFZ v časti PROJEKTY – Infraštruktúra - II. etapa nájdete:

 Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok 2018 2. etapa
 Formulár - záväzná žiadosť 2018
 termín predkladania žiadostí v II. etape je do 31.1.2018
 kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin
Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

