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Úradná správa SFZ č. 16 

Každú sobotu v Športe  

 
n VOLEBNÁ KOMISIA 

l Na svojom zasadnutí dňa 11. 10. 2018, v zmysle čl. 6, ods. 2 až 7 Poriadku Komory SFZ 

pre riešenie sporov, prijala a schválila nasledovné návrhy kandidátov: 

l Navrhnutí kandidáti za kluby profesionálneho futbalu – kandidáti navrhnutí za kluby 

súťažiace v dvoch najvyšších súťažiach mužov, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory 

SFZ pre riešenie sporov: Jakubec Ladislav, Lovášš Jaroslav, Majtán Marek, Messinger 

Ľubomír, Žáčik Andrej. 

l Navrhnutí kandidáti za kluby amatérskeho futbalu – kandidáti navrhnutí za kluby 

organizovaného futbalu, ktorý nie je profesionálnym futbalom, z ktorých budú zvolení 2 

členovia Komory SFZ pre riešenie sporov: Biró Alexander, Dolobáč Marcel. 

l Navrhnutí kandidáti za aktívnych hráčov profesionálneho futbalu, ktorí sú členmi SFZ, 

združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné 

združenie, zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom 

SFZ, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny 

hráč má jeden hlas: Bugala Juraj, Gábriš Tomáš, Lukášek Peter, Majerník Peter, 

Munková Renáta. 

l Navrhnutí kandidáti za aktívnych hráčov amatérskeho futbalu alebo združenie, 

zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ, z 

ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má 

jeden hlas: Čollák Jaroslav, Poruban Andrej. 

l Voľby sa uskutočnia prostredníctvom informačného systému slovenského futbalu (ďalej 

len „ISSF“) v dňoch od 18. do 22. októbra 2018. 

l Podmienky doplňujúcej voľby kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov 

v ISSF: 

l Za kluby profesionálneho futbalu sa volia 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov, 

prostredníctvom klubových ISSF manažérov klubov s príznakom Profesionálny Áno.  

l Za kluby profesionálneho futbalu sa volia 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov, 

prostredníctvom klubových ISSF manažérov klubov s príznakom Profesionálny Nie. 

l Za aktívnych hráčov profesionálneho futbalu sa volia 4 členovia Komory SFZ pre 

riešenie sporov, prostredníctvom aktívnych hráčov s materskou príslušnosťou ku klubu 

Profesionálny Áno. 
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l Za aktívnych hráčov amatérskeho futbalu sa volia 2 členovia Komory SFZ pre riešenie 

sporov, prostredníctvom aktívnych hráčov s materskou príslušnosťou ku klubu 

Profesionálny Nie. 

 

n ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ 

I II. liga muži:  

I Schvaľuje:  

14. kolo: Šamorín – Inter BA 19. 10. o 14:30; 

15. kolo: L. Mikuláš – Žilina B  26. 10. o 15:00. 

 

n ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA 

I Schvaľuje: 

l Slovnaft Cup, 5. kolo:  

Šamorín – Poprad  23. 10. o 14:30, Michalovce – Lipany 23. 10. o 16:30, Senica – D. Streda 

23. 10. o 19:00, Nitra – L. Mikuláš 23. 10. o 16:00, Skalica – Trenčín 24. 10. o 18:00, 

Podbrezová – Trnava 16. 11. o 15:00. 

l U19: 

12. kolo: Senica – Ružomberok  27. 10. o 11:00 na UT; 

13. kolo: Michalovce – Poprad  31. 10. o 11:00; 

14. kolo: Nitra – Michalovce 7. 11. o 11:00. 

l U17/16: 

12. kolo: Žilina – Poprad  27. 11. o 14:00 / 16:15 na UT (Strážov), Slovan BA – Trnava  6. 

11. o 12:00 / 14:15; 

13. kolo: Žilina – Ružomberok  21. 11. o 14:00 / 16:15, Poprad – Michalovce  31. 10. o 

13:00 / 15:15 na UT (T. Lomnica); 

17. kolo: Žilina – Prešov,  v pôvodnom termíne, ale na UT (Strážov). 

l U15/14: 

8. kolo: Vranov – Bardejov,  v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Štadión mládeže – 

Rodinná  oblasť; 

9. kolo: Domino – Levice  28. 10. o 10:00 / 12:00. 

l U13/12: 

8. kolo: Skalica – Dubnica  19. 10. o 14:00 / 15:30 na UT; 

9. kolo: Lokomotíva Košice – Humenné  26. 10. o 14:00 / 15:30 na ihrisku Sokoľ; 

10. kolo: Juventus Žilina – MŠK Žilina 30. 10. o 14:00 / 15:30 na UT (Strážov); 

11. kolo: B. Bystrica – Námestovo,  v pôvodnom termíne, ale na UT (Štiavničky). 
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I Kontumuje: 

U15/14, 4. kolo: Akadémia Juventus Žilina – Martin, obe stretnutia 0:3, podľa SP, čl. 11/2, 

s použitím čl. 82/1/e. 

I Odstupuje na DK SFZ: 

Akadémia Juventus Žilina (U15/14) – za spôsobenie neodohratia stretnutí 4. kola, keď R 

uznal HP za spôsobilú (PF, č. 1, výklady a pokyny SFZ). 

MFK Zemplín Michalovce (U19) – za nenahratie videozáznamu zo stretnutia, v zmysle RS, 

čl. 27/e (7. kolo). 

l ŠTK – ženský futbal: 

I Schvaľuje: 

l Slovenský pohár, 3. kolo, Nové Zámky – Bardejov 7. 11. o 14:00. 

l WU19/15: 

6. kolo: Nové Zámky – Slovan BA 31. 10. o 12:00 / 14:00; 

10. kolo: NMŠK – D. Streda 4. 11. o 13:00 / 15:00, Podbrezová – Dubnica,  v pôvodnom 

termíne, ale na UT (Podbrezová - Skalica); 

11. kolo: Žilina – Podbrezová 10. 11. o 14:00 / 16:00, B. Bystrica – Dubnica  11. 11. o 10:00 

/ 12:00 na UT. 

I Kontumuje: 

7. kolo: P. Bystrica – Podhorie 3:0, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/b. 

I Odstupuje na DK SFZ:  

Naše Podhorie o.z. (II. liga, sk. B) – za nepricestovanie na stretnutie 7. kola. 

MFK Dukla B. Bystrica (I. liga) – za nenahratie videozáznamu zo stretnutia, v zmysle RS, 

čl. 27/e (6. kolo). 
 

n DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

l Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie 

výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP: 

l U372: Ivan Šteiniger (FK Železiarne Podbrezová, I. LMD U17), vylúčený za HNS – 

zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou na bránkovej čiare, podľa čl. 46/1a 

DP. DS – pozastavenie výkonu športu 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 

14.10.2018. DS si vykoná až po vykonaní DS uloženej U383. 

l U373: Andrej Rampáček (FK Senica, I. LMD U17), vylúčený za HNS – udretie súpera 

zatvorenou päsťou do tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu 

športu 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 14.10.2018.  

l U374: Patrik Vasiľ (FC Spartak Trnava, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – úmyselné hranie 

rukou mimo PÚ – zasiahnutie lopty rukou mimo PÚ smerujúcej do brány, podľa čl. 46/1a 
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DP. DS – pozastavenie výkonu športu 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 

14.10.2018.  

l U375: Mário Hudek (SDM Domino, I. LMŽ U13), vylúčený za HNS – vzájomné napadnutie 

hráčov č. 18 a č. 9 na HP v neprerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu 

športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 15.10.2018.  

l U376: Martin Gejdoš (FKM Karlova Ves Bratislava, I. LMŽ U13), vylúčený za HNS – 

vzájomné napadnutie hráčov č. 18 a č. 9 na HP v neprerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS 

– pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 15.10.2018. 

l U377: Dominika Cebuľová (FC Čaka, II. liga ženy, skupina A), vylúčená za HNS – 

vulgárne výroky voči R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, 

podľa čl. 48/2b DP, od 15.10.2018. 

l Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné 

stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: 

l U378: Ján Nosko (FK POHRONIE ŽH / Dolná Ždaňa, Slovnaft Cup), od 17.10.2018. DS 

si vykoná v najbližšom stretnutí II. ligy mužov, podľa čl. 37/9 DP. 

l U379: Nikoleta Voleková (FC Spartak Trnava, Slovenský pohár ženy),  od 18.10.2018. 

DS si vykoná v najbližšom stretnutí I. ligy ženy, podľa čl. 37/9 DP. 

l DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 

čl. 37/5a DP:  

l U380: Jakub Šulc (FK Inter Bratislava, II. liga). 

l U381: Dalibor Pleva (FK Dubnica n. Váhom, II. liga). 

l U382: Ján Dlugoš (ŠK Odeva Lipany, II. liga), všetci od 15.10.2018. 

l U383: Ivan Šteiniger (FK Železiarne Podbrezová, I. LMD U17). 

l U384: Filip Bobrovský (FK DAC 1904 D. Streda, I. LMD U16), obaja od 14.10.2018. 

l U385: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U350 a 

za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a hodenie plechovky na HP) a 

nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky, fyzické napadnutie 

rodinných príslušníkov hlavného trénera H v určenom sektore) počas stretnutia 10. kola FL 

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1a, b, d a čl. 58/2a, b, c, f DP ukladá 

DS – finančnú pokutu 5 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Na základe U256 (klub 

v podmienke) ukladá DS – odohratie domáceho stretnutia bez divákov v sektoroch 01 až 08 

a 29 až 36 na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 26/2, 4 DP, od 22.10.2018. 

l U386: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U311 

a za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a poškodenie zariadenia 

štadióna) počas stretnutia 10. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 
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58/1a, b, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 € podľa, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň 

žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku. 

l U387: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia, 

Záznam o činnosti náhradného rozhodcu a Oznámenie delegáta zväzu o zistených 

nedostatkoch v stretnutí 11. kola FL FC Spartak Trnava – ŠKF Sereď, bez prijatia DS. 

l U388: MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U357 

a za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 12. 

kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FC Petržalka, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – 

pokarhanie,  podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP. 

l U389: FC Petržalka (II. liga).  Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia 

delegáta zväzu o zistených nedostatkoch, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie 

pyrotechniky) počas stretnutia 12. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FC Petržalka, 

podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. 

l U390: FTC Fiľakovo (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko klubu k U358 a za 

HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie 

vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 4. kola Slovnaft Cup-u FTC Fiľakovo – 

MFK Tatran L. Mikuláš, podľa čl. 57/1a, b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 

100 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. 

l U391: Imrich Baranyai (M, 1389027, KFC Komárno). Berie na vedomie stanovisko 

menovaného k U360 a za HNS (kopnutie do dverí šatne H a následne napľutie na zem 

medzi hráčov H) počas stretnutia 12. kola II. ligy KFC Komárno – FC ŠTK 1914 Šamorín, 

podľa čl. 47/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 47/2a a čl. 12/2 DP. 

l U392: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko odbornej 

komisie KR SFZ k U366 vo veci údajného opľutia hráča D č. 37 Ľubomíra Šatku hráčom H 

č. 10 Josem Davidom Casadom Garciom v 63. minúte stretnutia 11. kola FL FK DAC 1904 

D. Streda – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, konaného dňa 6.10.2018, bez prijatia ďalších 

opatrení, podľa čl. 71/5c DP.     

l U393: GFC Topoľčany (I. liga WU19, skupina B). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za 

nepricestovanie družstva na stretnutie 6. kola I. ligy dorasteniek WU19, skupina B  MŠK 

FOMAT Martin – GFC Topoľčany ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, 

v spojení s čl. 7/1c RS.   

l U394: GFC Topoľčany (I. liga WU15, skupina B). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za 

nepricestovanie družstva na stretnutie 6. kola I. ligy žiačok WU15, skupina B MŠK FOMAT 

Martin – GFC Topoľčany ukladá DS – finančnú pokutu 34 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení 

s čl. 7/1c RS.   
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l U395: MFK Zemplín Michalovce (I. liga WU15, skupina C). Na základe podnetu ŠTK SFZ, 

za nepricestovanie družstva na stretnutie 6. kola I. ligy žiačok WU15, skupina C FK Poprad 

– MFK Zemplín Michalovce ukladá DS – finančnú pokutu 34 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, 

v spojení s čl. 7/1c RS.   

l U396: Radoslav Látal (1341273). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS 

uloženej U352 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) 

a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2019. 

l FUTSAL:  

l Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné 

stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: 

l U397: Patrik Tužinský (Lion Car MIBA B. Bystrica, Varta futsal liga), od 13. 10.2018. 

l Disciplinárne sankcie uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené 

Slovenským futsalom. 

I Najbližšie zasadnutie DK SFZ sa uskutoční 25.10.2018 v sídle SFZ v Bratislave. 

I Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 

37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

 

n TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV 

I Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v B. Bystrici Školenie 

trénerov UEFA B licencie (17.11.2018 – 1.5.2019). Prihlášky je potrebné zaslať do 

20.10.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia 

alebo na webstránke SsFZ. 

l Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Senica dňa 8.11.2018 v Senici 

organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu 

trénerov UEFA GC licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.10.2018. 

Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie. 

l Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v B. Bystrici Školenie 

trénerov UEFA Grassroots C licencie (24.11.2018 – 23.1.2019). Prihlášky je potrebné 

zaslať do 20.10.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / 

Školenia alebo na webstránke SsFZ. 

I Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Levice dňa 27.10.2018 v Leviciach 

organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu 

trénerov UEFA GC licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 22.10.2018. 

Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie. 
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l Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje v Humennom Školenie 

trénerov UEFA Grassroots C licencie (4.11. – 9.12.2018). Prihlášky je potrebné zaslať 

do 29.10.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia. 

l Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Prievidza organizuje v Prievidzi 

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (17.11. – 2.12.2018). Prihlášky je 

potrebné zaslať do 9.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / 

Tréneri / Školenia a na webstránke ObFZ Prievidza. 

l Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ dňa 17.11.2018 v B. Bystrici organizuje 

Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu 

trénerov v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.11.2018. Podrobné 

informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie. 

l Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK P. Bystrica dňa 1.12.2018 v P. Bystrici 

organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu 

trénerov v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 19.11.2018. Podrobné 

informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie. 

l Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK Prievidza dňa 8.12.2018 v Prievidzi organizuje 

Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov 

v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 3.12.2018. Podrobné informácie sú na 

webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie. 

 

n KOMISIA ROZHODCOV 

l Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí: 

23.10. o 18:00 Slovensko 18 – Turecko 18: Nemček, Štrbo, Jánošík, Parilák, NTC Senec; 

25.10. o 11:00 Slovensko 18 – Turecko 18: Dohál, Vitko, Halíček, Chromý, NTC Senec. 

I Ospravedlnenia: Haring 2. – 4. 11., Súkeníková 13. 10., Mókoš 20. 10. a 9. – 11. 11., 

Zemko 1. – 4. 11., Capík 16. 10. – 9. 12. (v pracovné dni), Ďurčo 26. 10., Čiernik 30. – 31. 

10., T. Straka 4. 11. 

l Úsek PR – ospravedlnenia: Richtárik 10. – 13. 11. a 23. – 25.11., Bóllo 17. – 19. 10. 

 

n KOMISIA DELEGÁTOV 

I V spolupráci s KRaD ZsFZ na dni 24. – 25.11.2018 a 1. – 2.12.2018 pripravuje Licenčný 

seminár Delegáta zväzu licencie "A". Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorí 

majú záujem o predĺženie licencie alebo noví záujemcovia o získanie licencie “A“, sa môžu 

predbežne prihlásiť na e-mailovej adrese p. Eduarda  Chalmovianskeho 

(eduard.chalmoviansky@gmail.com) do 10.11.2018, aby postupne obdržali pokyny a 

mailto:eduard.chalmoviansky@gmail.com
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materiály k príprave na seminár a absolvovali online testy. V prihláške na Licenčný 

seminár  je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa záujemca prihlasuje. 

Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností, môže určiť prihlásenému aj 

dátum konania seminára. Miesto, výška poplatku a program seminára bude oznámený      

v dostatočnom predstihu a zaslaný všetkým prihláseným na e-mailovú adresu.  Tlačivá 

– prihlášku na seminár a potvrdenie o lekárskej prehliadke, záujemcovia nájdu na stránke 

www.futbalsfz.sk, v sekcii: komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia 

delegátov SFZ. 

I Oznamuje, že v dňoch 26. – 27.10.2018 sa v Košiciach uskutoční zasadnutie komisie. 

Pozvánku s programom obdržali členovia komisie elektronickou poštou. 

I Ospravedlnenie: Tomášová  22. – 30. 10., 8. – 10.11. a 16. – 20.11. 

 

n SLOVENSKÝ FUTSAL 

l Exekutíva (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk): 

• žiada kluby, ako aj odbornú či laickú verejnosť, aby na adresu Exekutívy 

exekutiva@futsalslovakia.sk), prípadne pomocou formulára na stránke Exekutívy 

https://www.futsalexekutiva.sk/ankety/, zasielali prípadné TIPY do ankiet tvorených 

Exekutívou SF. 

• vyzýva kluby, zúčastňujúce sa súťaží priamo riadených exekutívou SF, aby si zvolili 

svojho kontrolóra činnosti exekutívy, v zmysle Štatútu exekutívy, článok 10. 

l Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (exekutiva@futsalslovakia.sk): 

• prijala žiadosť klubu FC Bíli Andeli Futsal o preloženie začiatku stretnutia 6.kola FC Bíli 

Andeli Futsal – Pinerola Futsal 1994 na 22.10. o 19.30. Žiadosti vyhovuje v zmysle RS 

B/3/b. Žiadosť sa spoplatňuje sumou 25 €, v zmysle B/3/e; 

• ukladá pokutu 100 € klubu FC Bíli Andeli Futsal, za nedodržanie RS B/5/m, nenahratie 

videa zo stretnutia 4. kola FC Bíli Andeli Futsal a Lion car MIBA B. Bystrica, v zmysle RS 

C/3/a; 

• zaznamenala v správe DS skutočnosť, že v stretnutí Rehab Klinik Baraberi – FC Bíli 

Andeli Futsal nebol na lavičke klubu FC Bíli Andeli Futsal prítomný tréner družstva. Žiada 

klub o písomné vyjadrenie k zistenému nedostatku v termíne do 23.10.2018 na adresu 

exekutiva@futsalslovakia.sk 

http://www.futbalsfz.sk/
mailto:exekutiva@futsalslovakia.sk
mailto:exekutiva@futsalslovakia.sk
https://www.futsalexekutiva.sk/ankety/
mailto:exekutiva@futsalslovakia.sk
mailto:exekutiva@futsalslovakia.sk
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• odstupuje klub Wild Boys ´02 Bratislava, na základe nedostatočnej US po stretnutí 4. 

kola VARTA Futsal ligy WILD Boys´02 Bratislava – ŠK Makroteam Žilina, konaného dňa 

6.10.2018, na riešenie DK SFZ, spolu so stanoviskom klubu; 

• riešila na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí a vlastných zistení, 

nezabezpečenie náležitostí spojených z vysielaním PP spoločnosťou ESO Media, s.r.o. 

a nemožnosť uzatvoriť zápis pred stretnutím v ISSF, v stretnutí 5. kola VARTA Futsal ligy 

medzi  Pinerola Futsal 1994 Bratislava – MŠK Žilina Futsal, konaného dňa 13.10.2018. 

Na základe predmetných zistení ukladá pokutu klubu Pinerola Futsal 1994 Bratislava 

20 € + 20 €, v zmysle RS C/3/a a RS C/3/b; 

• upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy, 

v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti 

usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade 

zistených nedostatkov bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený 

na DK SFZ; 

• vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov 

– futsal, Grizzly Slovakia Košice, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby 

tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF 

bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené 

kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF; 

• oznamuje ÚHČ dohrávok 2. kola VARTA futsal ligy: 

FC Bíli Andeli futsal – ŠK Makroteam Žilina, 26. 10. o 19:30 MŠH Trnava (Behančin, 

Belavý, Budáč); 

MŠK Žilina FUTSAL – MIMEL Lučenec, 27. 10. o 20:30 ŠH Rosinky (Botka, Badura, 

Krchňavý). 

l Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk): 

• oznamuje, že SF, v spolupráci s KD SFZ, organizuje v dňoch 24. – 25.11.2018 Licenčný 

seminár Delegáta futsalu. Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorí majú 

záujem o získanie tejto licencie alebo noví záujemcovia o získanie licencie, sa môžu 

predbežne prihlásiť na e-mailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk do 10.11.2018, 

aby postupne obdržali pokyny a materiály k príprave na seminár. V prihláške na Licenčný 

seminár je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa záujemca prihlasuje. 

Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností môže určiť prihlásenému 

mailto:rozhodcovia@futsalslovakia.sk
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záujemcovi aj dátum konania seminára. Miesto, výšku poplatku a program seminára bude 

oznámený v dostatočnom predstihu a zaslaný prihláseným záujemcom na ich emailovú 

adresu. Tlačivá prihlášky na seminár a potvrdenia o lekárskej prehliadke  záujemcovia 

nájdu na stránke SFZ/odborné komisie/komisia delegátov SFZ. Absolvovanie seminára 

je pre všetkých aktívnych delegátov VARTA Futsal ligy povinné; 

• ospravedlnenia: Botka 2. – 3. 10., 10. a 17. 11., Badura st. 26. – 28. 10., Ploštica 2. – 

4 . 11., Poruban 27. – 28. 10. a víkendy do 10. 11. 

• obsadenie – medzinárodný turnaj U19 Ostrava, 25. – 28.10.2018 – Matula. 

l Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk): 

• upozorňuje kluby hrajúce FEJ U20, že na stránke Exekutívy boli zverejnené dokumenty 

súvisiace s chodom súťaže FEJ U20. Predmetná informácia bola zaslaná klubom aj na 

ich oficiálne emailové adresy.  

https://www.futsalexekutiva.sk/l/rozpis-fej-u20/ 

https://www.futsalexekutiva.sk/l/terminovnik-fej-u20/ 

https://www.futsalexekutiva.sk/l/adresar-klubov/ 
 

• žiada kluby, ktoré nemajú všetky údaje v tabuľke „Adresár klubov“, aby tak urobili 

obratom a zaslali ich na adresu mladez@futsalslovakia.sk k ďalšiemu spracovaniu 

a doplneniu; 

• oznamuje, že príloha č. 4 RS FEJ U20 bude zverejnená do 23.10.2018. 

l Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk): 

• oznamuje, že predpokladaný začiatok ženskej futsalovej ligy je koncom novembra; 

• oznamuje, že kluby, ktoré nie sú registrované v štruktúrach SF, sú povinné zaslať 

vyplnený registračný formulár SFZ – Riadny alebo pridružený člen, ktorý si môžu stiahnuť 

na odkaze: https://www.futsalexekutiva.sk/zeny/; 

• oznamuje, že kluby, ktoré sa budú registrovať do štruktúr SF, musia mať v ISSF 

registrovaného klubového manažéra, a registrované športové zariadenie (športovú halu), 

v ktorom budú hrávať majstrovské zápasy, link na stiahnutie:  

https://www.futsalexekutiva.sk/zeny/ 

• predkladá návrh rozpisu Ženskej futsalovej ligy, ktorý môžu kluby pripomienkovať do 

31.10.2018; návrh RS Women 2018/19 môžete pripomienkovať na adrese: adrese 

mailto:mladez@futsalslovakia.sk
https://www.futsalexekutiva.sk/l/rozpis-fej-u20/
https://www.futsalexekutiva.sk/l/terminovnik-fej-u20/
https://www.futsalexekutiva.sk/l/adresar-klubov/
mailto:women@futsalslovakia.sk
https://www.futsalexekutiva.sk/zeny/
https://www.futsalexekutiva.sk/zeny/
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https://docs.google.com/document/d/1VD_9ZgErwaJjeIesrbN-

YuR6g5RFh6coMx0K76wgMRI/edit?usp=sharing 

l Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár,  matrika@futsalslovakia.sk): 

Základné registrácie: 

1283243 Martin Radošinský TNF SANMIA KANIANKA 

1300926 Mojmír Bujna Wild Boys '02 Bratislava 

Prestup : 

1414763 Filip Pfeffer Bazooka FC U. Hradiště (ČR) FC Bíli Andeli futsal 

1414764 Ivan Lacko Helas Brno (ČR) FC Bíli Andeli futsal 

l Voči rozhodnutiam Exekutívy SF sa môžete odvolať v zmysle RS alebo SP SF. 

 

n SEKRETARIÁT 

l Oznamuje, že dňa 10.10.2018 sa v zmysle smernice SFZ pre činnosť sprostredkovateľov 

uskutočnil pohovor so záujemcami o vykonávanie funkcie sprostredkovateľa. Dňom 

zverejnenia sú oprávnení vykonávať funkciu sprostredkovateľa a uzatvárať 

sprostredkovateľské zmluvy s hráčmi a klubmi nasledovní sprostredkovatelia (v zátvorke 

registračné číslo v ISSF, resp. názov právnickej osoby): Andrej Čikel (1414981), Denis 

Švec (1258816), Jozef Piaček (1144664), Oliver Vágó (1207827), Marek Hudák 

(1254365), Dominik Magyarics (1219647), Dušan Vrťo (1312983), Andrej Pellegrini 

(1414993), Tomáš Oravec (1117525), Lukáč Kondela (1414994), Feras Ali (1414995), 

Branislav Bolech (1154752, Be Special s. r. o.). 

l Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má  informatívny charakter a nemusí 

obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty 

záväzná, je úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk. 

l Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň. 

l Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú 

verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 

https://docs.google.com/document/d/1VD_9ZgErwaJjeIesrbN-YuR6g5RFh6coMx0K76wgMRI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VD_9ZgErwaJjeIesrbN-YuR6g5RFh6coMx0K76wgMRI/edit?usp=sharing
mailto:matrika@futsalslovakia.sk
http://www.futbalsfz.sk/
http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

