Ú R A D N Á S P R Á V A
č. 33 / 2019 – 2020 zo dňa 02.07.2020
I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU
1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:
Zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 05.07.2020( nedeľa ) o 14,oo hod.v sídle ObFZ.
II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE
1. Finále SPORTIKA Cup
Finálové stretnutie o víťaza I.ročníka Sportika cupuTJ Dr. HLBOKÉ – FC Dr. RYBKY sa uskutoční
dňa 5.7.2020 o 17:00 hod. na štadióne FK Senica.
Na stretnutie môžu nastúpiť len tí hráči oboch klubov, ktorí boli oprávnení hrať za uvedené kluby v
ročníku 2019/2020 a zároveň budú hráčmi týchto klubov aj v čase konania finálového stretnutia.
Predpredaj vstupeniek od 30.6.2020 v Positivo café bar Senica, u zodp.funkcionárov FK Hlboké a FC
Rybky a v deň finálového stretnutia od 16,oo hod. v pokladni FK Senica.
Bliţšie a aktuálne informácie budú zverejnené na facebookovej stránke ObFZ Senica.
Podľa vyjadrenia predsedu vlády SR Igora Matoviča zo dňa 2.7.2020 sa šachovnicové sedenie zmení
tak, že každý druhý rad bude musieť byť prázdny, aby si rozsadenie organizátori vedeli oveľa ľahšie
skontrolovať.Z uvedeného dôvodu bude predaj vstupeniek v deň stretnutia obmedzený v zmysle
požiadaviek Úradu verejného zdravotníctva.
Ţiadame návštevníkov, aby rešpektovali poţadované nariadenia a usmernenia usporiadateľskej
sluţby.
2.Aktív ŠTK ObFZ Senica
Aktív ŠTKspojený s vyžrebovaním nového súťaž.ročníka 2020/2021 ako aj 1. a2. kola Sportika cupu sa
uskutoční v pondelok 6.júla 2020 o 17,30 hod. v Jednote Senica.
Na aktíve sa môže zúčastniť len jeden zástupca FK.
Povinnosť účastníka aktívu je mať ochranné rúško.
6. Oznam
ŠTK oznamuje FK, že predlžuje platnosť pasportov hracích plôch/ ihrísk/ do 30.6.2021.
Ján Cigánek
predseda ŠTK
III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV
1. Fyzické previerky rozhodcov:
KR oznamuje, že fyzické previerky sa uskutočnia dňa 10.7.2020 (piatok) od 18,00 hod, na štadióne
MFK Skalica. Ich úspešné absolvovanie je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R
v súťažnom ročníku 2020/2021. Podrobný rozpis behov bol zaslaný elektronickou poštou.
Bez lekárského potvrdenia (stačí obvodný lekár) nebude moţné vykonať fyzické previerky
a pokračovať v činnosti R od začiatku sezóny 2020/2021.
Potvrdenie od lekára je nutné odovzdať v deň fyzických previerok KR !
2. Obsadenie rozhodcov:
Finále Sportika Cupu, v nedeľu dňa 5.7.2020 o 17,00 hod, štadión FK Senica :
rozhodcovia Černek Juraj, Šefčík Martin, Šturdík Adrián, delegát Koníček Dušan.
3. Oznam:
KR oznamuje, že od 1.6.2020 sú v platnosti zmeny a doplňky pravidiel futbalu 2020/2021
(s účinnosťou od začiatku nového súťažného ročníka 2020/2021). Ich detailná verzia je zverejnená na
https://www.futbalsfz.sk/legislativa-pravidla-hry
Marián Bašnár
predseda KR

VI.SPRÁVY MATRIKY
a/.Matrikár upozorňuje na novelizáciu RaPP , ktorá ide na schválenie VV SFZ dňa 08..07.2020.
b/.Vzhľadom na predĺženie súťaž.ročníka 2019/2020 sa udiali zmeny aj v ISSF a to nasledovne:
1.Platnosť členského poplatku sa všetkým členom automaticky predĺžila do 17.07.2020.
2.Transfery, ktoré sú viazané na aktuálny ročník (prestup s obmedzením, striedavý štart) sa nedajú
zadať. Požiadať o takýto transfer bude možné najskôr od 18.7.2020.
c/ Navrhované zmeny v RaPP , ktoré podliehajú schváleniu VV SFZ dňa 8.7.2020:
V článku 37 ods. 1 znie:
“1. Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa
stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a
podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého
prestupuje, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa
súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti
o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá
a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c,
alebo
b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody
uzatvorenej prostredníctvom ISSF.”
V článku 37 ods. 4 a 5 znejú:
„4. Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej
faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet
materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe
faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných
náležitostí33) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného
klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru
podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou
matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo
faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za
amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci
fondu podpory mládežníckeho futbalu.“
5. Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup
podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie
odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa
schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má
namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu
podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej
hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel
si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej
vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý
tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.”
Týmto opravujem informáciu zverejnenú v ÚS č.32 ohľadom uvedenia výšky odstupného!
Miroslav Maca
Matrikár ObFZ
Úradná správa uverejnená v týţdenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky
informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa
ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

