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  Úradná správa VsFZ č. 02 , 18.07.2014, ročník 2014/2015 

                                                                      

SEKRETARIÁT VsFZ 

Tlačová konferencia na začiatku súťažného ročníka 2014/2015 z klubmi III. ligy sa uskutoční 

24.7.2014 v Košiciach. Bližšie informácie budú zaslané na mailové adresy klubovým 

manažérom. 

Upozornenie pre všetky kluby :  

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr (v ISSF - 

typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na bankový 

účet (platby šekom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené) na 

bankový účet uvedený na faktúre. –  

To znamená : platby šekom nie sú akceptované !!!!!!!!!  

 

  

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA 

Oznamuje trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje 

nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie: 

21.07.2014 – Seminár trénerov UEFA Pro a UEFA A licencie (pre trénerov, ktorí nepôsobia v 

najvyššej súťaži seniorov), 

24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach 

mládeže), 

01.02.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v 

najvyššej súťaži seniorov). 

Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ. 

Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži 

na predĺženie trénerskej licencie! 

 

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s ÚFTS dňa 21.07.2014 v Trenčíne organizuje 

seminár s názvom „Obsahové zameranie tréningových cyklov vzhľadom na výkonnostnú 

úroveň družstiev“. Seminár je prioritne určený pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licenecie, 

ktorí nepôsobia v najvyššej súťaži seniorov. 

Rozsah seminára je 8 hodín a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie. Účastnícky 

poplatok je 20 euro (uhrádza sa na mieste). 

Prihlášky je potrebné zaslať do 13.07.2014 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. 

Prihlášku a program nájdete na internetovej stránke SFZ v časti 

Slovensko/Tréneri/Vzdelávanie. 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 

1. ŠTK oznamuje FK Vsl. súťaží, že na webovej stránke je uverejnené vyžrebovanie súťaží 

nového SR 2014-2015 ako aj textová časť Rozpisu súťaží.  

2. Usporiadajúci FK je povinný vo všetkých súťažných stretnutiach podľa znenia Zákona 

579/2004 Zb. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

čl. 1, §1 až 5, ako aj Zákona č.1/2014zabezpečiť prítomnosť zdravotníckej služby. V III.L 

mužov meno lekára treba uviesť na predpísanom mieste do Zápisu o stretnutí. Lekár musí  
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svoju účasť potvrdiť podpisom v Zápise o stretnutí. V prípade, že zo strany 

usporiadajúceho FK nie je pri súťažnom stretnutí RS zabezpečená 

zdravotnícka služba a ani hosťujúci FK nemá so sebou lekára, rozhodca stretnutie aj 

napriek 

   tejto skutočnosti začne, uvedenú skutočnosť uvedie do Zápisu o stretnutí a usporiadajúci 

FK 

  bude DK postihnutý disciplinárnymi dôsledkami. 

 

3. ŠTK oznamuje FK, že súpisky jednotlivých družstiev v písomnej forme, ako tomu bolo 

doteraz, sa na VsFZ nepredkladajú. Hráči sú nahrávaní do súpisky len v systéme ISSF. 

Z tejto súpisky sú následne hráči nahrávaní do zápisu o stretnutí. Futbalový klub nahratím 

hráča na súpisku zároveň potvrdzuje, že hráč má platnú lekársku prehliadku, a za túto 

prehliadku nesie FK plnú zodpovednosť. Tak isto sa len do systému ISSF nahrávajú noví 

hráči na súpisku.  

4.   ŠTK na základe žiadosti nariaďuje tieto zmeny termínov a UHČ: 

  - II. L SMD, 3.kolo, Kechnec – Lokomotíva KE sa odohrá  dňa 14.8.2014 o 15,00 a 17,15 

hod. 

      - II. L SMŽ, skup. A, 1.kolo, Lokomotíva KE – Kechnec sa odohrá dňa 14.8.2014 o 15,00 

a 16,45 hod.  

 

5. ŠTK upozorňuje FK, že od 1.8.2014 úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na 

základe mesačných zberných faktúr (v ISSF - typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým 

prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet (platby šekom nebudú akceptované a 

faktúry budú považované za neuhradené) na bankový účet uvedený na faktúre. 

 

6. ŠTK upozorňuje FK na novelizáciu SP platnú od 1.7.2014. 

 

KOMISIA ROZHODCOV  

 

KR pozýva všetkých R zaradených do skupiny A a B na  pracovný seminár pred začiatkom 

súťaže, ktorý sa bude konať v budove Domu Športu dňa 25.7.2014. 

 

KR oznamuje všetkým rozhodcom zaradeným do skupiny A, že od súťažného ročníka 

2014/2015 sú povinný zaobstarať si signalizačné zástavky. R, ktorí si túto povinnosť nesplnia 

nebudú rozhodovať stretnutia III. Ligy dospelých. 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

- Nezasadala -   

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 7 dní. 

 


