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Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo) 
Dňa 3.5.2018 zasadal v B. Bystrici VV SsFZ, ktorý okrem iných : 
Zobral na vedomie: 

- informácie prednesené predsedom SsFZ o činnosti a rozhodnutiach vyšších futbalových orgánov, 

- informácie predsedov ŠTK a KM  o priebehu súťaţí a opatreniach na zabezpečenie regulárneho ukončenia 

súťaţí, 

- informatívnu správu o priebehu zimného registračného obdobia v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ, 

- informácie predsedu KR  J. Tomčíka o priebehu a výsledkoch fyzických previerok R  III. ligy a programu 

TALENT, ako i informáciu o pripravenosti seminára DZ pre amatérsky futbal (licencia A) 8.5.2018, 

- informáciu vedúceho sekretára a príprave a priebehu auditu hospodárenia SsFZ v roku 2017. 

Prerokoval: 

- prípravu dekorácie víťaza TIPOS III. ligy a prijal opatrenia, 

- prípravu RS SsFZ 2018/2019 – textovú časť, návrhy predloţené predsedami KM, DK, KR a OK SsFZ, 

- textovú časť Výročnej správy SsFZ za rok 2017, 

Schválil: 

- termínovú listinu súťaţí riadených SsFZ pre súťaţný ročník 2018/2019 a poveril predsedu ŠTK zverejniť ju na 

stránke www.ssfz.sk v časti KOMISIE – ŠTK – Materiály, 

- textovú časť RS SsFZ 2018/2019, 

- textovú časť výročnej správy SsFZ za rok 2017 a uloţila vedúcemu sekretárovi SsFZ  doplnenú výročnú 

správu o náleţitosti vyplývajúce zo znenia Zákona o športe predloţiť na najbliţšie zasadnutie VV, 

- dokument „Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v rokoch 2018 – 2021“ doplnený 

o stanovenie zodpovednosti za plnenie jednotlivých úloh a určenie konkrétnej  zodpovednosti za jednotlivé 

úlohy a oblasti a poveril vedúceho sekretára SsFZ predloţiť dokument na najbliţšie zasadnutie Konferencie 

SsFZ 

- účasť rozhodcu Miloša Foltána na seminári  R licencie P namiesto  Milana Legíňa. 

Na základe podnetov FK upozorňuje, ţe IV. liga SEVER bola rozšírená na 16 účastníkov na jeden súťaţný ročník 

a teda v súťaţnom ročníku 2018/2019 bude do IV. ligy SEVER zaradených 14 druţstiev. 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 
(kontakt: 0902229333) 

1. Informácie k novému súťaţnému ročníku 2018/2019 a SP: 

 Elektronické prihlášky do súťaţí dospelých SsFZ v termíne do 19.6.2018 na SsFZ 

 Elektronické prihlášky do Slovenského pohára v termíne do 20.6.2018 na SFZ 

 Prihlášky druţstiev dospelých pre nový súťaţný ročník si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – 

Prihláška do súťaţe. Prihlášky musí FK vyplniť za kaţdé svoje druţstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzania 

farby dresov v prihláške je len pre súťaţe dospelých.  

 Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2018. Výška 

štartovného vkladu sa pre nový súťaţný ročník nemení – dospelí (500 / 370 / 230 €). 

 Poţiadavky FK k prideľovaniu čísel pre nový súťaţný ročník 2018/2019 /dospelí, mládeţ/ sa budú 

spracovávať na SsFZ v BB dňa 21.6.2018, oficiálne budú zverejnené vo štvrtok 28.6.2018 na aktíve ŠTK 

a KM. 

 Termínová listina 2018/2019 bude zverejnená na stránke SsFZ – Komisie – ŠTK – Materiály  

2. V zmysle čl. 82/1/b SP trestáme FK Revúca hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 19. kola 

IV. ligy J S. Ďarmoty - Revúca a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK S. Ďarmoty 3 body a skóre 3:0. Prípad 

odstupujeme DK SsFZ. 

3. V zmysle čl. 82/1/b SP trestáme FK Š. Bane hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 14. kola 

V. ligy C Hrochoť – Š. Bane a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK Hrochoť 3 body a skóre 3:0. Prípad 

odstupujeme DK SsFZ. 

4. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS: 

 Fomat Martin – HP Ţabokreky – jarná časť 2018 

 05.05.2018/sobota/  o 11,00 hod. 22.kolo TIPOS III. liga Martin – Námestovo  

 05.05.2018 /sobota/ o 16,30 hod. 22.kolo IV. liga S Ţabokreky – Rosina  

 05.05.2018 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo IV. liga J Tornaľa – Tisovec 

 05.05.2018 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo IV. liga J Poltár – Šalková  

 05.05.2018 /sobota/ o 17,00 hod. 20.kolo V. liga C Hnúšťa – Olováry  
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 08.05.2018 /utorok/  o 15,00 hod. 29.kolo TIPOS III. liga Čadca – Martin  

 08.05.2018 /utorok/  o 16,00 hod. 16.kolo TIPOS III. liga L. Hrádok – Dukla BB 

 08.05.2018 /utorok/  o 16,00 hod. 16.kolo TIPOS III. liga Lučenec – Kalinovo  

 08.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 17.kolo IV. liga S Trstená – Ruţomberok jun. 

 08.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 17.kolo IV. liga S D. Kubín – Ţabokreky  

 08.05.2018 /utorok/  o 15,30 hod. 19.kolo IV. liga S Terchová – Staškov  

 08.05.2018 /utorok/  o 15,30 hod. 17.kolo IV. liga J Medzibrod – Poltár  

 08.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 14.kolo IV. liga J Jupie FŠMH – Tisovec  

 08.05.2018 /utorok/  o 15,00 hod. 14.kolo IV. liga J Revúca – Tornaľa  

 08.05.2018 /utorok/  o 17,00 hod. 15.kolo V. liga A Strečno – Belá  

 08.05.2018 /utorok/  o 15,00 hod. 15.kolo V. liga B Dúbrava – Niţná  

 08.05.2018 /utorok/  o 16,00 hod. 15.kolo V. liga B Bobrov – T. Štiavnička  

 08.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 15.kolo V. liga B O. Poruba – Zubrohlava  

 08.05.2018 /utorok/  o 17,00 hod. 15.kolo V. liga B Bešeňová – L. Sliače  

 08.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 15.kolo V. liga C Kováčová – Bacúch  

 08.05.2018 /utorok/  o 15,30 hod. 15.kolo V. liga C Krupina – Selce  

 08.05.2018 /utorok/  o 17,00 hod. 15.kolo V. liga C Priechod – Sása  

 08.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 14.kolo V. liga D Jesenské – Radzovce  

 08.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 15.kolo V. liga D Príbelce – Olováry  

 08.05.2018 /utorok/  o 15,30 hod. 15.kolo V. liga D Málinec – Hnúšťa  

 09.05.2018 /streda/  o 17,30 hod. 29.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – R. Sobota 

 09.05.2018 /streda/  o 19,00 hod. 15.kolo IV. liga J Šalková – Č. Balog  

 19.05.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Štiavnik  

 19.05.2018 /sobota/ o 17,00 hod. 22.kolo V. liga D Hajnáčka – Príbelce  

 20.05.2018 /nedeľa/ o 17,00 hod. 24.kolo TIPOS III. liga Martin – L. Štiavnica  

 23.05.2018 /streda/  o 17,30 hod. 21.kolo IV. liga S D. Kubín – Makov  

 26.05.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 25.kolo IV. liga S Ţabokreky – Belá Dulice  

 26.05.2018 /sobota/ o 17,00 hod. 25.kolo IV. liga S D. Kubín – Terchová  

 02.06.2018 /sobota/ o 10,30 hod. 24.kolo IV. liga J Medzibrod – S. Ďarmoty  

 06.06.2018 /streda/  o 17,30 hod. 25.kolo V. liga C Selce – Lovča   

5. Nedostatky v MFS:  

 L. Hrádok – Fiľakovo /porucha videokamery/, Predmier – Varín  /oneskorený začiatok, predzápas 

mládeţe/, Dúbrava – Chlebnice /porucha videokamery/, Lučenec /nesplnenie podmienky zaslania 

oskenovaných RP hráčov Šága, Lamocký – odstupujeme DK SsFZ/ 

6. Informácia pre FK ohľadne kontroly OT: ISSF v časti Reporty – Zoznam hráčov, karty – označiť Amnestia - 

nepočítať karty... vyhľadať. 

7. Z dôvodu opätovných problémov s vyhotovením mnoţstva nových registračných preukaz pre hráčov od SFZ, 
môţe na MFS vzniknúť situácia ţe hráč nebude mať ešte RP. Rozhodcovia musia postupovať v zmysle RS 
SsFZ 201/2018 kap. XI/2a – Hráč predloţí osobný doklad totoţnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná 
v ISSF  a jeho ţiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou a RP mu ešte do termínu MFS nebol 
dodaný. Preukázanie ţiadosti o vystavenie RP zabezpečí FK. 
Rozhodca hráča skonfrontuje a pripustí do hry, v zápise o stretnutí uvedie dôvod nepredloţenia RP /aj 
u mládeţe/. DZ uvedie skutočnosť do Správy DZ. 

8.  ŠTK SsFZ bude po vzájomnej dohode FK akceptovať ţiadosti o zmenu termínu MFS /predohrávanie stretnutí/ 

z posledných dvoch kôl súťaţného ročníka 2017/2018, pokiaľ nebudú v rozpore s RS SsFZ 2017/2018 kap. VI 

čl.6/c. Koniec súťaţí SsFZ je stanovený na 17.6.2018. 

9. Začiatky súťaţí dospelých súťaţného ročníka 2018/201: 

1.kolo Slovenského pohára – 22.7.2018 

TIPOS III. liga – 29.7.2018 

IV. a V. ligy – 5.8.2018  

 

Komisia mládeţe(predseda Ján Majsniar) 
(mladezssfz@gmail.com)  
1. KM oznamuje: 

a) Dôrazne upozorňujeme FK, ţe ţiadostiam o zmenu termínu stretnutia v aktuálnom týţdni ( v týţdni 
zasadnutia KM a po vyjdení delegačného listu na aktuálne stretnutie) nebude vyhovené a budú 
zamietnuté.   
Opäť dôrazne odporúčame získavať dostatočne včas od hráčov informácie o birmovkách, 
výletoch....,predohrať po vzájomnej dohode (MS vo futbale) mládeţnícke stretnutia posledného 
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súťaţného kola, ktoré sa majú odohrať 15.6. a 17.6.2018. Vyhnú sa tak aj pokutám za prípadné 
nenastúpenie na stretnutie. 

b) Termíny školení zdravotníkov (kurzy 1. pomoci ) : 
18.5.2018 - o 9,00 SČK  B. Bystrica - zdravotníci Lisková, Rapovce, Sliač, Ţiar nad Hronom, L. Mikuláš, 
Lisková, 
16.5.2018 - o 8,00 SČK Ţilina - zdravotníci FK Teplička n/Váhom., Zborov n/Bystr., Strečno, Štiavnik, 
Belá, Radoľa, Nededza, Stráňavy. 
18.5.2018 - o 9,00 SČK D. Kubín, zdravotníci FK Námestovo, Liesek, Dlhá n. Oravou, Chlebnice, 
Bobrov. 
Pozvánky budú zaslané na e-mailové adresy prihlásených včas. 

c) Ako bolo uţ v minulosti avizované, v prípade dostatočného záujmu zo strany FK regiónu (minimálne 6 
záujemcov ),  KM ponúkne moţnosť vytvorenia samostatnej súťaţe ţiakov U15,14,13,12 (systémom 1. 
ligy U15-U12 v riadení SFZ). KM podporí vznik takýchto druţstiev aj podporením  spoločných 
druţstiev a striedavého štartu, a tým vznik a následné prihlásenie takéhoto druţstva do vzniknutej 
súťaţe. 
Termín korektného prihlásenia - do 31.5.2018 - emailom na KM SsFZ, termín záväzného prihlásenia - do 
18.6.2018 prihláškou druţstva do ISSF. 

d) Dôrazne upozorňujeme FK, ţe v prípade odvolania stretnutia z dôvodu nepriaznivého počasia telefonicky, 
sú povinné predloţiť e-mailom na KM minimálne 2 fotografie potvrdzujúce nespôsobilosť HP, 
v opačnom prípade, alebo v prípade, ţe KM bude mať opodstatnené podozrenie, ţe ide o zneuţívanie  
ustanovenia RS, môţe vykonať kontrolu a môţe predmetné stretnutie kontumovať. Takto odloţené 
stretnutie je nevyhnutné z časových dôvodov odohrať vţdy v stredu nasledujúci týţdeň. 

e) Ţiadame FK, aby pri vyplňovaní ţiadosti o zmenu termínu nezabúdali vyplniť aj miesto stretnutia. 
Informácia potom chýba aj v zápise o stretnutí. 

f) Rušíme stretnutie IV. ligy dor. sk. A – 20.kolo (K. N. Mesto B – S. Bystrica). 
g) Oznamujeme zástupcom IV. ligy dor. sk. A, ţe druţstvo FK K. N. Mesto B odhlásilo druţstvo zo súťaţe. 

FK K. N. Mesto B sa povaţuje za vypadávajúce druţstvo. Súťaţ bude pokračovať s 13-timi účastníkmi. 
FK vyţrebované s K. N. Mestom B budú mať v daný termín voľno. 

h) Podnet FK Vrútky – v riešení KM. 

i) Odstupujeme: 
DK SsFZ – FK K. N. Mesto B (U19) – nedostavenie sa na stretnutie Skalité – K. N. Mesto B, 
DK SsFZ – FK Chlebnice (U19) – nedostavenie sa na stretnutie Bešeňová – Chlebnice, 
DK SsFZ – FK K. N. Mesto B (U19) – odhlásenie druţstva zo súťaţe, 
DK SsFZ – podnet FK Tisovec zo stretnutia IV. ligy U19 sk. D. Jelšava – Tisovec. 

j) Neskoré začiatky: 
Nededza – D. Kubín (U19) – zabudnuté dresy H, 
Višňové – Zborov nad Bystricou (U19) – neskorý príchod H, 
Diviaky – Dlhá nad Oravou (U19) – neskorý príchod H, 
L. Lúţna – Zákamenné (U19) – neskorý príchod H, 
B. Štiavnica – Stoţok (U19) –porucha internetu D, 
Krupina – Radzovce (U15) – problémy s internetom D. 

 
2. KM nariaďuje odohrať: 
 

3. KM schvaľuje zmenu termínu, miesta a ÚHČ: 
Dorast 

a) III. liga dor. sk. Sever – 22.kolo (Tvrdošín – Or. Jasenica) 19.5.2018 o 10,00 – zmena ÚHČ, 
b) III. liga dor. sk. Juh – 21.kolo (Nová Baňa – Detva) z 12.5. na 13.5.2018 o 10,30, Tvrdošín uhradí 10 € 

v MZF, 
c) IV. liga dor. sk. A – 20.kolo (Zborov nad Bystricou – Radoľa) z 5.5. na 4.5.2018 (piatok) o 17,00, Radoľa 

uhradí 10 € v MZF, 
d) IV. liga dor.sk.A – 21.kolo (Varín – Stráňavy) z 12.5. na 13.5.2018 o 13,30 – predz.dosp., Varín uhradí 10 

€ v MZF, 
e) IV. liga dor. sk. B – 21.kolo (Lisková – Bobrov) z 12.5. na 23.5.2018 (streda) o 17,00, Bobrov uhradí 10 € 

v MZF, 
f) IV. liga dor. sk. A – 20.kolo (K. Poruba – Višňové) 5.5.2018 o 14,00 – zmena ÚHČ, K. Poruba uhradí 10 € 

v MZF. 
 

Ţiaci 
g) II. liga U15, U13 sk. Sever – 26.kolo (Raková – Liesek) zo 17.6. na 16.6.2018 o 13,30 a 15,30, 
h) III. liga U15, U13 sk. A – 22.kolo (Zborov nad Bystricou – Turzovka) z 20.5. na 8.5.2018 o 15,30 a 17,30, 
i) III. liga U15, U13 sk. B – 22.kolo (Trstená – Zuberec) 19.5.2018 o 14,00 a 16,00 – zmena ÚHČ. 

 
4. KM neschvaľuje zmenu termínu, miesta a ÚHČ: 

Dorast 
a) IV. liga dor. sk. A – 20.kolo (Varín – Vysoká nad Kysucou) z 5.5. na 6.5.2018 o 11,00 – neskoré podanie, 

hrá sa v pôvodnom termíne, 



b) III. liga dor. sk. Sever – 20.kolo (Belá – Predmier) z 5.5. na 9.5.2018 (streda) o 16,30 – neskoré podanie, 
hrá sa v pôvodnom termíne. 

 
     Ţiaci 

 
5. KM kontumuje MFS: 

a) IV. liga dor. sk. A – 19.kolo (Skalité – K. N. Mesto B), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK 
Skalité, podľa SP čl.82/b. 

b) IV. liga dor. sk. B – 19.kolo (Bešeňová – Chlebnice) , priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK 
Bešeňová, podľa SP čl.82/b. 

c) III. liga U15, U13 sk. C – 19.kolo (Kalinovo – Tisovec), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK 
Kalinovo, podľa SP čl. 82/b. 

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider) 
( dk.ssfz@gmail.com, kontakt na predsedu DK – 0905 344 444) 

Zasadnutie 30.4.2018 
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za udelenie 2 ŢK podľa čl. 37/3  DP: 
U780: Dávid Grlák 1321770 (MFK Jelšava, IV. liga dorast U19 skupina D), 1 súťaţné stretnutie od 29.04.2018. 
Uhradiť 5 € v MFZ. 
U781: Christofer Porteleki 1358560 (OŠK Radzovce, II. liga SŢ U15 skupina Juh),   1 súťaţné stretnutie od 
29.04.2018. Uhradiť 5 € v MZF. 
U782: Marián Seko 1173623 ( TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská, V. liga skupina A),   1 súťaţné stretnutie od 
30.04.2018. Uhradiť 10 € v MZF. 
U783: Miroslav Debnár 1229899 ( TJ Lovča, V. liga skupina C), 1 súťaţné stretnutie od 30.04.2018. Uhradiť 10 €  
v MZF. 
U784: Dávid Dobra 1214502 ( OFK Olováry, V. liga skupina D), 1 súťaţné stretnutie od 30.04.2018. Uhradiť 10 €  
v MZF. 
U785: Róbert Berky 1300045 ( TJ Štart Kokava nad Rimavicou, V. liga skupina D),  na základe písomného 
stanoviska KR SsFZ rozhodla, ţe konanie voči menovanému  za udelenie ČK po 2ŢK v stretnutí 19. kolo V. liga 
skupina D medzi FK Buzitka – TJ Štart Kokava nad Rimavicou zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5 
DP. 
U786: Ján Becáni  1167890 ( TJ Štart Kokava nad Rimavicou, V. liga skupina D), 1 súťaţné stretnutie od 
30.04.2018. Uhradiť 10 € v MZF. 
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za udelenie ČK : 
U787: Jakub Beháň 1279060 (FK Strečno, IV. liga dorast U19 skupina A), vylúčený za surovú hra - kopnutie súpera 
nadmernou silou, podľa čl.45/1 DP. DS  na 1 súťaţné stretnutie od 29.04.2018 podľa čl.45/2a DP. Uhradiť 5 € v 
MZF. 
U788: Luka Hladký 1293096 ( ŠK Závaţná Poruba, IV. liga dorast U19 skupina B), vylúčený   za HNS - vzájomné 
napadnutie súpera nadmernou silou - rukami - v prerušenej hre,  podľa čl. 49  / 1a  DP. DS na 2 súťaţné stretnutia 
od 29.04.2018 podľa čl. 49/2a   DP. Uhradiť 5 € v MZF. 
U789: Miroslav Pikoš 1305659 (TJ Oravan Rabča, IV. liga dorast U19 skupina B), vylúčený za HNS - vzájomné 
napadnutie súpera nadmernou silou - rukami - v prerušenej hre,  podľa čl. 49/ 1a  DP. DS na 2 súťaţné stretnutia od 
29.04.2018 podľa čl. 49/ 2a DP. Uhradiť 5 € v MZF. 
U790: Martin Krajník1293107 (TJ Máj Ruţomberok - Černová, IV. liga dorast U19 skupina B), vylúčený za 
viacnásobné vulgarizmy voči delegovanej osobe, podľa čl. 48 /1c DP.   DS na  5  súťaţných stretnutí od 29.04.2018 
podľa čl.48 /2b DP. Uhradiť 5 € v MZF. 
U791: Ján Šujan 1331218 (FK Rajec, III. liga SŢ U15 skupina A), vylúčený za HNS -vulgarizmus voči delegovanej 
osobe podľa čl. 48/1c DP. DS  na 4  súťaţné stretnutia od 29.04.2018 podľa čl. 48/2b DP. Uhradiť 5 € v MZF. 
U792: Erik Kavčák 1298912 ( TJ Slovan Skalité, V. liga skupina A), vylúčený za HNS, podrazenie súpera vo 
vyloţenej gólovej príleţitosti súpera mimo súboj o loptu podľa čl.45/1 DP.  DS na 1 súťaţné stretnutie od 30.04.2018 
podľa čl. 45/2a  DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U793: Roman Krivjančin 1155576 ( TJ Lovča, V. liga skupina C), vylúčený za HNS za vulgarizmus voči delegovanej 
osobe podľa čl.48/ 1c DP. DS na 3 súťaţné stretnutia  od 30.04.2018 podľa čl. 48 /2b DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
Uznesenia  týkajúce sa ostatných  oznamov v zmysle DP: 
U794: Dávid Hraško 1323758 MFK Strojár Krupina. Berie na vedomie ţiadosť menovaného o zmenu DS uloţenej 
U723 a  podľa čl. 41/1, 2, 3 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týţdne), podľa čl. 41/1, 2 DP 
a určuje skúšobnú dobu do 30.07.2018 
U795: Martin Dedok 1304139 MFK Strojár Krupina. Berie na vedomie ţiadosť menovaného o zmenu DS uloţenej 
U724 a podľa čl. 41/1, 2, 3 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týţdne), podľa čl. 41/1, 2 DP a určuje 
skúšobnú dobu do 30.7.2018     
 
Zasadnutie 04.05.2018 
DS nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za udelenie 2 ŢK, podľa 37/3 DP: 
U796: Dušan Ambroš 1209021 (TJ Slovan Tomášovce, V. liga skupina D), na 1 súťaţné stretnutie od 02.05.2018. 
Uhradiť 10 € v MZF. 
U797: Matúš Nosko 1274922 (MFK Nová Baňa, TIPOS III. liga), na 1 súťaţné stretnutie od 02.05.2018. Uhradiť 10 
€ v MZF. 
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U798: Jakub Smutník 1292785 ( FK Slávia Staškov, II. liga SD U19), na 1 súťaţné stretnutie od 02.05.2018. 
Uhradiť 5 €  
DS po 5. ŢK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa čl. 37/5a  DP: 
U799: Juraj Sýkora 1183020 ( FK Slávia Staškov, IV. liga Sever), od 02.05.2018. Uhradiť 10 € v MZF. 
Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za udelenie ČK  
U800: Martin Turák 1151855 ( ŠK Prameň Kováčová, V. liga skupina C), vylúčený za HNS - zmarenie jasnej gólovej 
príleţitosti. Na základe písomného stanoviska KR SsFZ rozhodla, ţe konanie voči menovanému  za udelenie ČK v 
stretnutí 14. kolo V. liga skupina C medzi TJ Druţstevník Lieskovec – TJ Prameň Kováčová  zastavuje a zároveň 
ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5 DP. 
U801: Myroslav Karpa 1381603 ( ŠK Prameň Kováčová, V. liga skupina C), vylúčený za HNS - úmyselná hra rukou v 
čistej gólovej príleţitosti v pokutovom území. Na základe písomného stanoviska KR SsFZ rozhodla, ţe konanie voči 
menovanému  za udelenie ČK v stretnutí 14. kolo V. liga skupina C medzi TJ Druţstevník Lieskovec – TJ Prameň 
Kováčová  zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5 DP. 
U802: Marek Mišt 1266409 (ŠK Vinica, IV. liga Dorast U 19 skupina D), vylúčený za HNS  úmyselná hra rukou v čistej 
gólovej príleţitosti v pokutovom území, podľa čl. 46/1a DP. DS 1 súťaţné stretnutie od 29.04.2018 podľa čl. 46/2 DP 
. Uhradiť 5 € MZF. 
U803: Ján Laciak 1183994 (FK Lubeník, V. liga skupina D), vylúčený za HNS - udretie súpera, podľa čl. 49/1b DP. 
 DS 3 súťaţné stretnutia  od 30.04.2018 podľa čl. 49/2b DP.. Uhradiť 10 € MZF. 
U804: Marek Plško 1248781 (JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka, IV. liga skupina JUH), vylúčený za HNS - 
kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl.49/1b DP.  DK začína disciplinárne konanie a ţiada 
menovaného o písomné stanovisko k HNS prostredníctvom ISSF do 08.05.2017. Zároveň menovanému ukladá 
pozastavenie výkonu športu a funkcie, podľa čl. 76/1 DP, od 03.05.2018, aţ do doriešenia DK. 
U805: Oliver Ďurta  1248780 (JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka, IV. liga skupina JUH ), vylúčený za HNS - 
vulgarizmus voči delegovanej osobe  podľa čl.48/1c DP. DK začína disciplinárne konanie a ţiada menovaného o 
písomné stanovisko k HNS prostredníctvom ISSF do 08.05.2017.Zároveň menovanému ukladá pozastavenie 
výkonu športu a funkcie, podľa čl. 76/1 DP, od 03.05.2018, aţ do doriešenia DK. 
U806:MŠK Kysucké Nové Mesto, na základe podnetu KM SsFZ  DK udeľuje DS pokutu 100 € podľa čl. 59 DP  a RS 
2017/ 2018 kapitola XX, odsek 38 ( druhý prípad v jarnej časti)   za nenastúpenie druţstva na stretnutie 19.kola IV. ligy 
dorast U19 skupina A medzi TJ Slovan Skalité - MŠK Kysucké Nové Mesto B. Uhradiť 5 € v MZF. 
U807: TJ Tatran Chlebnice, na základe podnetu KM SsFZ DK udeľuje DS pokutu 50 € podľa čl. 59 DP  a RS 2017/ 
2018 kapitola XX, odsek 38 ( prvý prípad v jarnej časti)    za nenastúpenie druţstva na stretnutie 19.kola IV. ligy dorast 
U19 skupina A medzi OŠK Bešenová - TJ Tatran Chlebnice. Uhradiť 5 € v MZF. 
U808:  MŠK Tisovec, na základe podnetu KM SsFZ DK udeľuje DS pokutu 50 €podľa čl. 59 DP  a RS 2017/ 2018 
kapitola XX, odsek 38 ( prvý prípad v jarnej časti)za nenastúpenie druţstva na stretnutie 19.kola III. ligy U15 skupina C 
medzi TJ Baník Kalinovo - MŠK Tisovec. Uhradiť 5 € v MZF. 
U809: MFK Dukla Banská Bystrica - berie písomné ospravedlnenie MFK Dukla Banská Bystrica na vedomie 
ohľadom technickým problémom s nahrávaním. DK na základe podnetu KR SsFZ DK SsFZ udeľuje (TIPOS III. liga, 
21.kolo, 29.04.2018 MFK Dukla Banská Bystrica - Tatran Oravské Veselé) DS pokutu 50 €, podľa čl. 64/ 1a , 4 DP za 
nesplnenia povinnosti usporiadujúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2017/2018 kapitola XVII bod 12 v stanovenom 
termíne. Uhradiť 10 € v MZF. 
U810: TJ Štart Kokava nad Rimavicou, DK na základe podnetu KR SsFZ DK SsFZ udeľuje (V. liga skupina D, 
18.kolo, 22.04.2018 TJ Štart Kokava nad Rimavicou - TJ Prameň Dolná Strehová) DS pokutu 300 €, podľa čl. 64/ 1a , 
4 DP za doručenie neúplného videozáznamu z predmetného MFS (záznam z I. polčasu má len 17 minút) vyplývajúcej 
z RS vo futbale 2017/2018 kapitola XVII bod 12 v stanovenom termíne. Uhradiť 10 € v MZF. 
U811:ŠK NOVOHRAD Lučenec, na základe podnetu ŠTK SsFZ DK udeľuje FK Lučenec DS pokutu 50 €, DP 64-1a 
a 64-4 za porušenie nariadenia uvedeného v RS 2017/2018 ohľadom nepredloţenia oskenovaného RP hráča Richard 
Šága na ŠTK SsFZ v stanovenom termíne. Uhradiť 10 € v MZF. 
U812:ŠK NOVOHRAD Lučenec, na základe podnetu ŠTK SsFZ DK udeľuje  DS pokutu 50 €, podľa čl. DP 64-1a a 
64-4 za porušenie nariadenia uvedeného v RS 2017/2018 ohľadom nepredloţenia oskenovaného RP hráča Tomáš 
Lamocký 1300686 na ŠTK SsFZ v stanovenom termíne. Uhradiť 10 € v MZF. 
U813: MFK Revúca, na základe podnetu ŠTK SsFZ DS pokuta 100 € za nenastúpenie druţstva na stretnutie 19.kola 
IV. liga JUH medzi FK Slovenské Ďarmoty - MFK Revúca dňa 29.04.2018, podľa čl. 59 DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U814: Ján Poničan 1230339 (ŠK Hrochoť, V. liga skupina C), na základe Správy DZ HNS - udretie hlavou (tzv. 
hlavička) do oblasti tváre protihráča v prerušenej hre, počas stretnutia 18 kola V. ligy skupina C medzi ŠK Hrochoť - 
FK FILJO Ladomerská Vieska dňa 22.04.2018 podľa čl. 49 /1b DP.  DS na 3 súťaţné stretnutia od 23.04.2018 podľa 
čl. 49/2b  DP. Uhradiť 10 € v MZF. Zároveň ruší ochranné opatrenie uloţené  U753. 
U815:  Marek Borgoň 1239580 ( FK FILJO Ladomerská Vieska, V. liga skupina C), berieme písomné vyjadrenie 
menovaného k U755 na vedomie.  
U816 MFK Revúca (IV. liga skupina JUH). DK berie na vedomie vyjadrenie k U766 a za nedostatočnú US 
(umoţnenie vnesenia a pouţitia pyrotechniky), HNS divákov (pouţitie pyrotechniky) po stretnutí 18. kola súťaţe IV. 
ligy skupina JUH dospelí medzi MFK Revúca – FK Šalková konaného dňa 22.04.2018 podľa čl. 58/2b DP ukladá DS 
upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP. Uhradiť 10 €  v MZF. 
U817: Vladimír Gallo 1023022 ( MFK Revúca), berie na vedomie vyjadrenie menovaného a za previnenie U705 - 
porušenie RS 2017/2018 čl. XX/11 (DS sa týka pozastavenia akejkoľvek funkcie MFS všetkých kategórii) podľa čl. 
64/1b DP, ukladá DS zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach MFK Revúca na 5 súťaţných stretnutí                      
od 03.05.2018 podľa čl. 16/ 1, 2 a čl. 64/3 DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U818: Ivan Vajda 1261063 (OŠK Nededza, III. liga dorast U19 skupina Sever), za HNS - vulgarizmy a vyhráţky voči 
delegovanej osobe (počas I. polčasu, v polčasovej prestávke a po skončení stretnutia) podľa čl.48/1c  DP.  DS zákaz 



výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach OŠK Nededza na 6 súťaţných stretnutí od 
29.04.2018podľa čl. 16/ 1, 2 a čl. 48/2b DP a pokuta 50 € za nezaslanie vyjadrenie na DK v stanovenom termíne  k 
U768  podľa čl. 12/1 a čl. 64/1b, 3 DP.  Uhradiť 10 € v MZF. 
U819: Peter Švehlík 1312577 (masér TJ Lovča), na základe Správy DZ a OZN, za HNS voči delegovanej osobe 
počas stretnutia V. ligy skupina C medzi MFK Strojár Krupina - TJ Lovča podľa čl. 48/1c   DP.  DS zákaz výkonu 
akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Lovča na 3 súťaţné stretnutia od 02.05.2018 podľa čl. 16/ 1, 2 a 
čl. 48/2b DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U820: Jozef Bugala 1044558 ( tréner OFK Teplička nad Váhom, TIPOS III. liga ), na základe Správy DZ a OZN za 
HNS - vulgarizmy voči delegovaným osobám po skončení stretnutia  21.kola TIPOS III. ligy OFK Teplička nad Váhom 
- MŠK Rimavská Sobota hraného 28.04.2018 podľa čl. 48/1c DP. DS zákaz výkonu akejkoľvek funkcie vo 
všetkých stretnutiach OFK Teplička nad Váhom na 3 súťaţné stretnutia od 29.04.2018podľa čl. 16/ 1, 2 a čl. 
48/2b  DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U821: Ján Milec 1056310 ( vedúci muţstva  OFK Teplička nad Váhom, TIPOS III.liga), na základe Správy DZ a OZN 
za HNS - viacnásobné vulgarizmy voči delegovaným osobám po skončení stretnutia a v priestoroch štadiónu 21.kola 
TIPOS III. ligy OFK Teplička nad Váhom - MŠK Rimavská Sobota hraného 28.04.2018 podľa čl. 48/1c DP. DS zákaz 
výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach OFK Teplička nad Váhom na 3 súťaţné stretnutia od 
29.04.2018 podľa čl. 16/ 1, 2  a čl. 48/2b DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U822: FK Mesto Tornaľa (IV. liga skupina JUH).Na základe Správy delegáta zväzua Oznámenia o nedostatkoch v 
stretnutí za HNS sa diváka (vhadzovanie predmetov do HP  a hrubé uráţky voči hráčovi hostí) počas stretnutia 15. 
kola súťaţe IV. ligy skupiny JUH FK Mesto Tornaľa – MFK Spartak Hriňová, podľa čl. 58/2f, g DP, DS pokuta 50 €, 
podľa čl. 58/3 DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U823:FTC Fiľakovo ( TIPOS III. liga ), na základe Správy DZ a Oznámenia o nedostatkoch (ďalej OZN) v stretnutí 
16. kola TIPOS III. ligy medzi FTC Fiľakovo - MFK Detva zo dňa 01.05.2018.DK SsFZ začína disciplinárne konanie a 
ţiada klub o podrobné písomné stanovisko  k udalostiam po skončení stretnutia ( HNS - telesné napadnutie hráča 
hostí domácim usporiadateľom v určených priestoroch, k nedostatočnej US) podľa  čl. 71/1, 3b,g DP podaním 
prostredníctvom ISSF na DK do 07.05.2018. Klub ţiadame o presnú identifikáciu usporiadateľa (meno a priezvisko), 
ktorý telesne napadol hráča hostí,  a  vyčíslenie materiálnej škody, ktorej došlo poškodením dverí na šatni hostí. 
U824: MFK Detva (TIPOS III. liga). DK na základe Správy DZ a OZN začína disciplinárne konanie a ţiada klub o 
podrobné písomné stanovisko k udalostiam po skončení stretnutia TIPOS III. ligy medzi FTC Fiľakovo - MFK 
Detva zo dňa 01.05.2018 ( incident hráča Martina Melicha s usporiadateľom, poškodenie majetku FTC Fiľakovo a 
návrh na vyporiadanie vzniknutej škody) podaním prostredníctvom ISSF do 8.5.2018 podľa čl. 71/1, 3b,g DP. 
U825: Martin Melich 1233351 (MFK Detva, TIPOS III. liga), na základe Správy DZ a OZN DK začína disciplinárne 
konanie a ţiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k telesnému napadnutiu domáceho 
usporiadateľa pri odchode z HP po vystriedaní v stretnutí TIPOS III. ligy medzi FTC Fiľakovo - MFK Detva dňa 
01.05.2018, podľa čl. 71/1, 3b,g DP prostredníctvom ISSF do 08.05.2018. Menovaný má pozastavený výkon športu 
od 02.05.2018 aţ do prijatia rozhodnutia DK podľa čl. 76/1 DP.   
Poučenie: 
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP )sa podáva 
na Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej 
komisie ( čl.84 ods. 1 DP ) 
 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík) 
1. Prerokované podnety FK: D. Strehová (Kokava n. R. – D. Strehová) – sťaţnosť nepreukázateľná z dôvodu 

nedodania kompletného videozáznamu z MFS – postúpené DK SsFZ, Olováry (Olováry - Láza) - sťaţnosť 

neopodstatnená (uhradiť poplatok 40 € v MZF) - postúpené DK SsFZ, Kokava n. R. (Buzitka – Kokava n. R.) 

– sťaţnosť opodstatnená - postúpené DK SsFZ, Kováčová (Lieskovec - Kováčová) – sťaţnosť opodstatnená 

- postúpené DK SsFZ, Jupie Podlavice (Pliešovce – Jupie Podlavice) - v riešení, KR zaujme stanovisko po 

doručení videozáznamu. 

2. Ţiadame zaslať videozáznam z MFS: Pliešovce – Jupie Podlavice do 09.05.2018 pod následkom návrhu DK 

SsFZ na uloţenie pokuty v zmysle RS 2017/2018. 
 

3. KR postúpila DK SsFZ návrh na riešenie nesplnenia povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo 

futbale 2017/2018 kapitola XVII bod 12 (Banská Bystrica – Oravské Veselé). 

4. V prípade ak sa podnet (sťaţnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, ţiadame FK aby svoje podania 

prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ. 

5. KR SsFZ v zmysle rozhodnutia VV SsFZ zo dňa 8.3.2018 upozorňuje všetky druţstvá dospelých na 

povinnosti ohľadom zverejňovania videozáznamov z MFS platné od jarnej časti súťaţného ročníka 

2017/2018: 
- všetky druţstvá dospelých 3.L majú povinnosť zverejniť videozáznam zo svojich domácich MFS do 48 

hodín na my.sportnet.online (pokyny v RS vo futbale 2017/2018 kapitola XVII bod 12), 

- všetky druţstvá dospelých 4.-5.L majú moţnosť zverejniť videozáznam zo svojich domácich MFS do 48 

hodín na my.sportnet.online (pokyny v RS vo futbale 2017/2018 kapitola XVII bod 12). Pokiaľ tak nespravia, 

postupujú v prípade podania námietky, resp. sťaţnosti v zmysle RS vo futbale 2017/2018 kapitola XVIII bod 3 

alebo kapitola XIX bod 2.  



KR bude plnenie uvedených povinností sledovať a v prípade ich nesplnenia navrhne DK SsFZ disciplinárne 

riešenie druţstva dospelých FK postihom v zmysle RS vo futbale 2017/2018. 

6. KM prostredníctvom KR ţiada R a DZ (2.LD) o dôslednú kontrolu zdravotnej sluţby v stretnutiach mládeţe 

v zmysle pokynov na ZS a následne zdokumentovanie stavu zdravotnej sluţby. Ak je prítomná zdravotná 

sluţba, uviesť do zápisu o stretnutia „zdravotná sluţba prítomná“ s uvedením mena a priezviska 

osoby, ak nie je prítomná, uviesť „zdravotná sluţba neprítomná“! 

7. KR SsFZ dôrazne upozorňuje R, aby dôsledne dodrţiavali povinnosti vyplývajúce z práce v systéme ISSF. 

Osobitnú pozornosť venovať kontrole uvedenia zodpovedných osôb v zápise o stretnutí (HU, tréner, 

videotechnik a pod.), uvádzania skutočného začiatku stretnutí s prípadným zdôvodnením jeho nedodrţania. 
V budúcnosti bude KR rozhodcov so závaţnými nedostatkami pozývať na svoje zasadnutie 
k napísaniu testu z PF. 

8. KR upravila povinnosť R dostaviť sa na mládeţnícke MFS uţ 45. minút pred MFS s platnosťou od 20. 4. 

2018. Ţiadame Vás o dôsledné dodrţiavanie stanoveného času! 

9. KR dôrazne upozorňuje R a DZ na uvádzanie správnych popisov priestupkov vylúčených hráčov 

v zmysle Pokynov pre R a DZ v RS SsFZ, str. 61. 
10. KR SsFZ dáva do pozornosti všetkým R a DZ novovzniknutý web www.kr-ssfz.webnode.sk kde nájdete 

všetky potrebné informácie týkajúce sa Vašej činnosti.  
11. V prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyţiadať 

prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Ţiadosť o vydanie 
registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať ţiadosť). Bez platného RP nebudete v budúcnosti môcť 
byť delegovaní na MFS. 

12. Termíny najbliţších akcií organizovaných KR SsFZ v roku 2018: 

.  

1. Seminár licencie A pre rozhodcov a delegátov zväzu nahlásených z ObFZ a náhradné FP R 3.L sa 

uskutočnia 8. mája 2018 v B. Bystrici 

2. Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkami všetkých R sa uskutoční 7. júla 2018 v B. 

Bystrici. Podmienkou účasti R na FP je potvrdenie o lekárskej prehliadke. 

Ţiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záleţitostí tak, aby ste sa mohli uvedených 

akcií zúčastniť.  
13. Ospravedlnenie R: Šottník 26.5.,Nemčok do konca JČ, Danko 19.5., 26.5., Valíček 19.5.-20.5., Bátory 20.5.-

23.5., 9.6.-10.6., Kúchen 19.5., Foltán 19.5.-20.5., Pelle predbeţne do konca JČ, Grenčík 19.5., 9.6., Šimovič 
19.5.-20.5., Kolofík 19.5.-20.5., 9.6., Dodok 26.5., Povaţan Mi. 6.5., Špalek 19.5., Kucharský 26.5.-27.5., Švec 
25.5.-27.5., 31.5.-2.6., Jelok 27.5., Riško 12.5., 19.5., 26.5., Škvarek 26.5., Bán 26.5., Širanec 26.5. 
popoludní, 27.5. dopoludnia, Čičmanec 2.6., Poljak 19.5., 2.6.,16.6.,30.6., Hones 26.5., Herdeľ 19.5.-20.5., 
Koleno 26.5., Maslen 19.5., 26.5., Labuda 19.5., Riša 25.5.-26.5., Jeţík 19.5., Čičmanec 6.5. 

14. Ospravedlnenie DZ: Badura 12.5.-13.5., Čunderlík 26.5., 2.6., Doboš 26.5., Hnilica 19.5., 
 

Komisia ţenského futbalu (predseda Ladislav Németh) 
1/   Najbliţší turnaj ligy ţiačok sa uskutoční 7. mája v Ľubochni.   
2/  V utorok 1. mája sa v Jaslovských Bohuniciach konal  Festival dievčenského futbalu v kategórii prípraviek do 12 
rokov, na ktorom z nášho regiónu štartovali  MŠK Fomat Martin, FK Ţeleziarne Podbrezová, FA United N-KL-G a ŠKF 
VIX Ţilina.  Po skončení turnaja sa hralo finále Slovenského pohára ţien Slovan Bratislava – Bardejov, víťazom sa stal 
Slovan.  
3/ V prípade záujmu o usporiadanie Festivalu pre dievčatá v tomto roku avizujte záujem a informácie vám budú 
zaslané na poţiadanie.  
 4/ Ţiadame kluby, aby nahlásili prípadné konanie turnajov, ktoré majú v pláne usporiadať v tomto roku v záujme ich 
propagácie a pomoc pri zabezpečovaní účasti.  

     

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila) 
1.  Ţiadame ISSF manaţérov FK, aby pri ţiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov 

druţstiev mládeţe aktualizovali fotografie hráčov. 
 

 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 zasadnutia VV SsFZ sa uskutoční vo štvrtok 7.6.2018 o 12,00. 
3. VV SFZ, na svojom zasadnutí 12.3.2018, schválil , okrem iných, zoznam úspešných ţiadateľov v II. etape Projektu 

podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Schválený dokument nájdete na stránke SFZ v časti 
PROJEKTY – Futbalová infraštruktúra – 2. etapa. 
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4. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, 
Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499. 

5. Vzhľadom  na nové funkcionality   ISSF  futbalnet, sme sa rozhodli v spolupráci so SFZ začať vyuţívať moţnosť 
umiestniť v tomto systéme videozáznam z MFS. Po úspešnom zavedení tejto funkcionality v III. lige vyskúšame 
túto funkcionalitu v priebehu jarnej časti súťaţného ročníka u FK IV. ligy a V. ligy.  

     Postup pri registrácii: 

 ISSF manaţér klubu IV., resp. V. ligy zaregistruje zástupcu svojho klubu (videotechnik, osoba, ktorá 
spracováva pre klub videozáznam) na adrese my.sportnet.online.  

 po zaregistrovaní príde dotyčnej osobe potvrdzujúci e-mail, ktorý je potrebné odkliknúť.  

 po prihlásení do Sportnetu sa zobrazí „Moje Sportnet ID“. Toto ID pošle ISSF manaţér klubu, cez funkciu 
„Pomoc“ v ISSF s textom: „Ţiadam o prístup do modulu pre nahrávanie videí (uveďte aj názov súťaţe)“.  

     Po sprístupnení modulu nahrá zodpovedná osoba za video záznam z MFS. Ţiadame touto cestou ISSF 
manaţérov klubov IV, a V. ligy,  aby v prípade sprístupnenia tejto funkcionality oznámili túto skutočnosť KR 
prostredníctvom podania na komisiu. V prípade nejasností, prípadne problémoch s registráciou kontaktujte: M. 
Potančoková, 0903 584 383, majerova.misa@gmail.com, prípadne františek.ferenc@futbalsfz.sk . 

Upozorňujeme FK, ţe od súťaţného ročníka 2018/2019 bude nahrávanie videí na server vo všetkých súťaţiach 
dospelých v riadení SsFZ  povinnosť vyplývajúca z RS SsFZ 2018/2019. Odporúčame preto klubom vykonať 
registráciu a vyskúšať (skúšať) si postup nahrávania v priebehu celej jarnej časti. 
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