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Úradná správa č. 15 z 17.10.2019 

  

1. Správy sekretariátu 

 
1. Pripomíname klubovým manažérom termín ukončenia čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť 

nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás, aby ste čím skôr 
vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj 

Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 
partnerov na futbalnet.shop. 

• prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk 

• viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete  na 
adrese: https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte 

2. Informujeme, že bola nahodená nová verzia ISSF s úpravou podľa SP, RaPP pri nahadzovaní 

hráčov jednotlivých kategórii tzv. U-čiek a platnosti licencií športových odborníkov. 
 

2. Správy matriky 

 

Matrika informuje kluby, že: 

- pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné VŽDY aktualizovať fotografiu hráča, 

- prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča, žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 

rokov bude zamietnutá.  

 
3. Správy TMK 
 

Oznamujeme termíny školení trénerov predložené TMK VsFZ: 

školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Bardejov 

miesto školenia: futbalový štadión v Gerlachove 
termín: 08. 11. 2019 – 15. 03. 2020 

záverečné skúšky: 16. 03. – 20. 03. 2020 

poplatok: 100.- € 
kapacita: 26 osôb (predbežne prihlásených 16 trénerov) 

prihlášky do: 25. 10. 2019 
 

školenie tréneriek UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Košice-okolie a Košice-mesto 
miesto školenia: Košice budova VsFZ 

termín: 17. 01. – 19. 04. 2020 
záverečné skúšky: 20. 04. – 30. 04. 2020 

poplatok: 100.- € 

kapacita: 26 osôb 
prihlášky do: 10. 01. 2020 
 

školenie trénerov UEFA B v spolupráci s VsFZ 

miesto školenia: Košice budova VsFZ 
termín: 18. 01. – 12. 06. 2020 

záverečné skúšky: 15. 06. – 26. 06. 2020 
poplatok: cca 300.- € (I. splátka 250.- € + doplatok podľa reálnych nákladov na školenie) 

kapacita: 26 osôb 

prihlášky do: 10. 01. 2020 
 

Informácie o otvorení jednotlivých školení budú zverejnené v najbližšom období v ÚS SFZ a na 
webstránke VsFZ. 
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4. Správy ŠTK 

1. ŠTK oznamuje FK, že ŠTK VsFZ zorganizuje v spolupráci s KSK „Krajskú futbalovú ligu - Zimný 
pohár predsedu KSK“, v mesiacoch január až do 15.3. 2019. Záujemcovia sa môžu prihlasovať v 
systéme ISSF podaním prihlášky do 31.10.2019. 

2. ŠTK na základe žiadosti OZ TJ Milhostov súhlasí s odohratím stretnutia 12. kola VI. ligy sk. Sever OZ 

TJ Milhostov – OŠK Zemplínske Hradište dňa 26.10.2019 (sobota) o 14:30 hod. (vzájomná dohoda). 
 

 

5. Správy KR 

 
1. Obsadenie a zmeny v obsadení na 19.-20.10.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 

2. Ospravedlnenia: Kovalčin J. – 20.10.2019, Levkiv J. – 20.10.2019, Pituk F. – 19.10.2019 

3. KR berie na vedomie pochvalu od TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto na výkon DO Tokár J. ml., 
Korpesio D., Eštok M. (stretnutie Slovenské Nové Mesto – Veľký Horeš). 

6. Správy DK 
 

2019/20-037 DK mení trest  z nepodmienečného na podmienečný na 1 stretnutie na dobu 3 mesiace 
hráčovi Szatmári B. (1381107), Streda nad Bodrogom od 17.10.2019 + poplatok 5 € (DP čl.41/2),  
 
Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 
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