
Spravodajca č. 9/2018-19               24.8. 2018 

 
 
 

Upozorňujeme funkcionárov FK na skutočnosť, ţe z rozhodnutia VV SsFZ (na návrh samotných klubov) pripravuje 
sekretariát kontaktný adresár klubov, ktorých aspoň jedno druţstvo štartuje v súťaţiach riadených SsFZ v novom 
súťaţnom ročníku. Návratku nájdete na stránke: www.ssfz.sk, ako aj www.ssfz.futbalnet.sk. Vyplnenú návratku 
ţiadame doručiť na SsFZ (e-mail – na uvedenú adresu, pošta, osobne) z logických dôvodov v čo najkratšom 
moţnom čase. V prípade, ţe pre nový súťaţný ročník nedošlo v kontaktoch na FK ku zmene, zašlite na uvedenú 
adresu takú informáciu a sekretariát pouţije údaje z minulého súťaţného ročníka. 
Adresár nie je na stránke z dôvodu, ţe si do dnešného dňa nenašli čas na zaslanie návratky uvedené FK: R. 
Sobota, Poltár, Ţeleziarne Podbrezová, Martin, Kalinovo, Lučenec, Or. Veselé, Námestovo, Bobrov, Diviaky, D. Kubín, 
Stráňavy, Belá-Dulice, Ţabokreky, Tisovec, Tornaľa, Sl. Ďarmoty, Príbelce, Kováčová, Oščadnica, Čierne, K. N. 
Mesto, Vysoká n/Kysucou, Varín, Vavrečka, Niţná, Švošov, Lovča, L. Vieska, Bzovík, Sásová, Lieskovec, Vinica, 
Jesenské, Cinobaňa, Hajnáčka, Čebovce, Divín, Brezno, Braväcovo, Jupie FŠ M. Hamšíka, MŠK Ţilina, L. Lúţna, S. 
Ľupča, Lutila, Heľpa, Rapovce, Radoľa, Stoţok, Štiavnik,  Dlhá n/Or., Očová, Senohrad, Nenince, Rabča, Or. Lesná, 
D. Strehová, Zuberec, Dudince, Podvysoká, Tomášovce, Kokavan/Rim., Tatran Č. Balog, Klin. 

 
Upozorňujeme FK III. ligy, ţe v sezóne jar 2017/2018 a jeseň 2018/2019 má uvedená súťaţ reklamného partnera 
spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. V tejto súvislosti ţiadame všetky kluby uvedenej súťaţe (najmä 
nováčikov) o zabezpečenie poţadovanej súčinnosti.  Podrobnejšie informácie zasielame na e-mailové adresy FK, 
ktoré sú uvedené v ISSF. 

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

1. Štarty hráčov na osobný doklad totoţnosti – OP, PAS, VP: 

 povinnosť FK pri štarte hráča na OP – predloţiť R, DZ doklad matričného úkonu a do 48 hod. zaslať sken RP 
na riadiacu komisiu – opakované prípady budeme odstupovať DK SsFZ 

 povinnosť R a DZ – uviesť v zápise resp. správe overenie a dôvod štartu hráča na osobný doklad totoţnosti 
2. ŠTK nariaďuje FK Ţarnovica v termíne do 31.8.2018 prijať opatrenia v zmysle SP čl.56-a,q, 58-2b 

a zabezpečiť pevné bezpečnostné zábrany od mantinelu plochej dráhy aţ ku vstupu do budovy pre 
delegované osoby. V budove súčasne zabezpečiť zabráneniu styku hráčov a funkcionárov s delegovanými 
osobami. 

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

 ŠK Diviaky schvaľujeme pomocnú HP na MFS dospelých a mládeţe do ukončenia rekonštrukčných prác 
hlavnej HP 

 TJ Skalité schvaľujeme pomocnú HP na MFS dospelých a mládeţe celoročne 

 25.08.2018 /sobota/ o 13,00 hod. 4.kolo V. liga D Vinica – Olováry 

 26.08.2018 /nedeľa/ o 16,00 hod. 4.kolo V. liga C BŠ/ŠB – L. Vieska /ihrisko Š. Bane/ 

 29.08.2018 /streda/  o 16,00 hod. 1.kolo IV. liga S Diviaky – Rosina  

 29.08.2018 /streda/  o 17,00 hod. 5.kolo IV. liga J Medzibrod – Tornaľa  

 29.08.2018 /streda/  o 16,00 hod. 1.kolo V. liga D Jesenské – V. Krtíš  

 01.09.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 5.kolo V. liga A Čierne – Kotešová  

 01.09.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 5.kolo IV. liga J Detva – Kováčová  

 01.09.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 5.kolo V. liga C Sásová – Jakub  

 02.09.2018 /nedeľa/ o 15,30 hod. 5.kolo V. liga A KNM – Varín  

 02.09.2018 /nedeľa/ o 15,30 hod. 5.kolo V. liga C L. Vieska – Lovča  

 08.09.2018 /sobota/ o 13,00 hod. 6.kolo TIPOS III. liga L. Hrádok – Poltár  

 08.09.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 6.kolo V. liga A Kotešová – K. N. Mesto  

 08.09.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 6.kolo V. liga C BŠ/ŠB – Sásová /ihrisko Št. Bane/ 

 09.09.2018 /nedeľa/ o 15,30 hod. 6.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Podbrezová B  

 24.08.2018 /piatok/  o 17,30 hod. 4.kolo TIPOS III. liga Čadca – Podbrezová  

 11.09.2018 /utorok / o 16,30 hod. 6.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – L. Štiavnica 

 15.09.2018 /sobota/ o 11,00 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Makov  

 22.09.2018 /sobota/ o 16,30 hod. 8.kolo V. liga A Varín – Vysoká n. Kysucou 

 22.09.2018 /sobota/ o 11,00 hod. 8.kolo V. liga C BŠ/ŠB – Prenčov  

 23.09.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 8.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Martin  

 23.09.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 8.kolo V. liga D Sklabiná – Jesenské  

 30.09.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 9.kolo V. liga A Strečno – Zborov n. Bystricou /ihrisko Zborov n. 

Bystricou/ - opačné poradie   

 06.10.2018 /sobota/ o 14,30 hod. 10.kolo V. liga C BŠ/ŠB – D. Niva /ihrisko Š. Bane/ 

http://www.ssfz.sk/
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 07.10.2018 /nedeľa/ o 14,30 hod. 10.kolo TIPOS III. liga Zvolen – L. Štiavnica  

 20.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga C BŠ/ŠB – Krupina /ihrisko Š. Bane/ 

 21.10.2018 /nedeľa/ o 14,00 hod. 12.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Lučenec  

4. Nedostatky v MFS: Šalková – Badín /hlásateľská sluţba/, Staškov – Rosina /nepredloţenie ostaršenia hráčov 

– zaslať skenom/ 

5. Zmena farby výstroja hráčov: Bešeňová – ţltá/ţltá/ţltá – modrá/modrá/modrá, Badín – náhradná 

modrá/modrá/modrá, Rakytovce – základná červená/čierna/čierna, Ţabokreky – modrá/modrá/modrá, - 

ţltá/ţltá/ţltá 

6. Chýbajúce RP, zaslať scen: Pittner, /Zvolen/, Mišánik, Michalka, Pikoš /Vavrečka/,Brhel /Krásno/, Vavák, 

Bobok /Martin/,  Furda /N. Baňa/, Karásek /Tornaľa/, Molnár /Hajnáčka/,  Madura /Makov/ - prípady budeme 

odstupovať DK SsFZ! 

7. Agendu ŠTK vybavuje v dňoch 24.8. – 1.9.2018 p. Pavol Turňa /podpredseda ŠTK/. 

 

Komisia mládeţe (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM) 
(mladezssfz@gmail.com)  

1. KM schvaľuje zmeny termínov, ÚHČ a hracích plôch: 
Dorast 

a) II. liga U19, U17 – 4.kolo (Martin – Poltár) 25.8.2018 o 10,00 a 12,00 – UT Martin 
b) II. liga U19, U17 – 5.kolo (Dukla BB – K. N. Mesto) z 1.9. na 5.9.2018 (streda) o 13,30 a 16,00 – K. N. 

Mesto uhradí 10€v MZF 
c) III. liga dor. sk. Juh – 5.kolo (V. Krtíš – Brezno) z 1.9. na 5.9.2018 (streda) o 16,30 
d) III. liga dor. sk. Juh – 8.kolo (Tisovec – Sliač) z 22.9. na 20.9.2018 (štvrtok) o 16,00 – chýba súhlas FK 

Sliač 
e) III. liga dor. sk. Juh – 11.kolo (Braväcovo – Nová Baňa) 13.10.2018 o 10,00 – zmena ÚHČ, chýba súhlas 

FK Braväcovo 
f) IV. liga dor. sk. A – 8.kolo (Vysoká n/Kysucou – Teplička n. Váhom) z 22.9. na 23.9.2018 o 10,00 
g) IV. liga dor. sk. A – 26.kolo (Teplička n/Váhom – Strečno) z 15.6. na 1.5.2019 o 14,00 
h) IV. liga dor. sk. B – 1.kolo (Istebné – Rabča) z 29.8. na 30.8.2018 o 16,30 
i) IV. liga dor. sk. C – 2.kolo (Heľpa – Prestavlky) 23.8.2018 o 15,30 – zmena ÚHČ 

Ţiaci 
j) II. liga U15, U13 sk. Juh – 1.kolo (Fiľakovo – B. Štiavnica) z 29.8. na 30.8.2018 o 10,00 a 12,00 – oprava 

US8 
k) III. liga U15, U13 sk. A – 26.kolo (Teplička nad Váhom – Oščadnica) z 15.6. na 8.5.2019 o 10,00 a 12,00 
l) III. liga U15, U13 sk. B – 4.kolo (Chlebnice – Klin ) 26.8.2018 o 10,00 a 12,00 – opačné poradie, HP Klin 

– hasičská súťaţ 
m) III. liga U15, U13 sk. B – 6.kolo (Tvrdošín – Klin) z 8.9. na 14.9.2018 (piatok) o 15,00 a 17,00 
n) III. liga U15, U13 sk.C – 1.kolo (Kováčová – Kalinovo) z 29.8. na 5.9.2018 (streda) o 14,30 a 16,30 – FK 

Kováčová uhradí 10€ v MZF 
o) III. liga U15, U13 sk. C - 1.kolo (Divín – Radzovce) 29.08.2018 o 12:00 a 14:00 - zmena ÚHČ 

2. KM neschvaľuje odohrať MFS: 
a) III. liga U15, U13 sk. C – 4.kolo (Vigľaš-Pstruša – Kováčová) z 25.8. na 3.11.2018 o 10,00 a 12,00 – hrá 

sa v pôvodnom termíne 
3. KM kontumuje MFS: 

a) IV. liga dor. sk. C – 3.kolo (Brusno – Heľpa), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Brusno, podľa 
SP čl.82/b 

4. KM upozorňuje FK na nedostatky a zistenia:                                                                                     
5. a)Neskoré začiatky: 

Dukla BB – Turzovka (U19) – neskorý príchod H 
Pohronie ZH – Rakytovce (U19) – problémy s internetom D 
Krásno nad Kysucou – Belá (U19) – neskorá nominácia H 
S. Ľupča – Bzovík (U19) – neskorá nominácia H 
Prestavlky – Bzovík (U19) – neskorá nominácia H 
Revúca – Nenince (U19) – problémy s internetom D 
Dudince – V. Krtíš (U15) – problémy s nomináciou H 
Rajec – Predmier (U15) – neskorý príchod H 
Staškov – Bytča (U15) – problémy s internetom D 

6. KM ţiada : FK Rajec a TJ Slovan Skalité o vyjadrenie k neodohratému MFS IV-ligaU19, sk. A, 2.kolo, 22.08.2018, 
17:00 v termíne do 28.08.2018 ( podanie na KM v ISSF) 

7. KM oznamuje: 
a) Schvaľuje poţiadavku MŠK Novohrad Lučenec na odohranie zápasov II. liga U17,U19, II. liga U15,U13 

Juh a III. liga U15,U13 ,sk. B na UT z dôvodu úprav HP. Schválenie trvá do ukončenia prestavby trávnika, 
FK Lučenec upovedomí všetky FK a KM o termínoch MFS ( podaním k MFS v ISSF) od začatia aţ do 
 ukončenia prestavby. 

b) Medaile pre druţstva ţiakov v súťaţiach SsFZ boli distribuované na ObFZ a ţiadame FK o ich prevzatie 
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c) FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali výnimky nastavené pre jesennú časť v ISSF. Prípadné chyby 
ţiadame nahlásiť cez podanie na komisiu mládeţe. 

d) KM upozorňuje FK na nutnosť podávania zmien termínov  cez podanie v príslušnom zápase. KM nebude 
iné podanie akceptovať. (zápis – ţiadosť o zmenu termínu) 

e) KM upozorňuje  FK na nutnosť dodrţiavať SP čl. 36  a RS  čl.VII., bod 7 - Zásady pre schvaľovanie zmien 
hracích dní, začiatkov a miest MFS. KM nebude akceptovať poţiadavky , ktoré sú nad rámec uvedených 
zásad. 

f) FK zaslať do 30.08.2018 mailom (mladezssfz@gmail.com) oznam, ţe na MFS pouţívajú video systém na 
nahrávanie a zároveň osobu , ktorá je vedená ako videotechnik ( povinne v zmysle RS). Po tomto 
termíne bude v prípade neuvedenia videotechnika v zápise brané ako porušenie SP. 

g)  Ţiada FK na dôsledné zasielanie RP resp. ich scenov mladezssfz@gmail.com, ,pri nastúpení hráča na 
MFS bez preukazu ( SP čl. 43.)   

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider) 
U89: Ján Ţiak 1154928 (TJ Lovča, V. liga skupina C), Berie na vedomie vyjadrenie menovaného. Za vylúčenie po 2 
ŢK a následné HNS voči DO po udelení ČK na hracej ploche podľa čl. 37/3 DP a čl.48 / 1c  DP. DS na 3 súťaţné 
stretnutia od 13.08.2018 podľa čl. 48 / 2b DP. Zároveň ruší účinky U49. 
U90: Róbert Košičiar 1270870 ( FK 09 Bacúch, V. liga skupina C), vylúčený za HNS - udretie súpera rukou 
nadmernou silou do oblasti chrbta podľa čl.49 /1b DP. DS na 2 súťaţné stretnutia od 19.08.2018 podľa čl.49 /2b DP.  
U91: Jaroslav Kučák 1166666 ( TJ Tatran Oščadnica, V. liga skupina A), vylúčený za HNS - kopnutie súpera vo 
vyloţenej gólovej príleţitosti súpera podľa čl. 46/1b  DP. DS na 1 súťaţné stretnutie od 20.08.2018 podľa čl.  46/2  
DP. 
U92: Tomáš Šípka 1207568 ( TJ Druţstevník Oravská Poruba, V. liga skupina B), vylúčený za surová hra - kopnutie 
súpera brutálnym spôsobom so zranením súpera podľa čl. 45 / 1 DP. DS na 8 súťaţných stretnutí od 20.08.2018 
podľa čl. 45 / 2b  DP.  
U93: Radoslav Urgela 1099360  ( tréner MFK Ţarnovica TIPOS III. liga STRED)na základe Správy Delegáta zväzu a 
Oznámenie o nedostatkoch po stretnutí 3.kola TIPOS III. ligy STRED medzi MŠK Ţarnovica - MŠK NOVOHRAD 
Lučenec 18.08.2018, za viacnásobné HNS voči delegovaným osobám po stretnutí pri odchode z hracej plochy a v 
priestoroch vyhradených pre delegované osoby podľa čl. 48/1c DP. DS zákaz výkonu športu a výkonu akejkoľvek 
funkcie v stretnutiach MŠK Ţarnovica vo všetkých kategórií súťaţných stretnutí na 6 týţdňov nepodmienečne od 
20.08.2018 do 30.09.2018 (vrátane)  a zákaz vstupu do priestorov vyhradených pre delegované osoby do 31. 
12. 2018, podľa čl. 48/2b, čl. 36/2h a čl. 19/2 DP. 
U94: Dávid Dobra 124502 ( OFK Olováry, V. liga skupina D), na základe Správy delegáta zväzu a vlastných zistení 
DK SsFZ za HNS ( hanlivé a pohoršujúce gestá počas stretnutia za chrbtom R) podľa čl. 47/1a a čl. 71/ 3a,b, d DP. 
 DS na 2 súťaţné stretnutia od 20.08.2018 podľa čl. 47/2a. 
U95: Martin Švantner 1336648 ( FK Rakytovce, II. liga U17 MD), vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloţenej 
gólovej príleţitosti súpera podľa čl. 46/1b DP. DS na 1 súťaţné stretnutie od 23.08.2018 podľa čl. 46/2 DP. 
 
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za udelenie 2 ŢK podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: 
U96: Matej Dusa 1287627 (AKADEMIA JUVENTUS Ţilina, II. liga SD U19), 
na 1 súťaţné stretnutie od 19.08.2018 
U97: Nikolas Szamko 1298577 (MFK Jelšava, III. liga dorast  U19 skupina JUH),  
na 1 súťaţné stretnutie od 19.08.2018 
U98: Marian Psotka 1285130 (OŠK Stoţok, IV. liga dorast U19 skupina D),  
na 1 súťaţné stretnutie od 19.08.2018 
U99: Zoltán Hronský 1323261 (MFK Detva, III. liga dorast U19 skupina JUH),   
na 1 súťaţné stretnutie od 19.08.2018 
U100: Lukáš Adamovič 1366068 (OFK Slovenská Ľupča, IV. liga dorast U19 skupina C),  
na 1 súťaţné stretnutie od 19.08.2018 
U101: Pavel Kurčík 1222339 (TJ Sklotatran Poltár, TIPOS III. liga STRED),  
na 1 súťaţné stretnutie od 20.08.2018 
U102: Martin Baláţ 1138882 (OŠK Dobrá Niva, V. liga skupina C),  
na 1 súťaţné stretnutie od 20.08.2018 
U103: Viktor Čiernik 1282032 (TJ Slovan Magura Vavrečka, V. liga skupina D),  
na 1 súťaţné stretnutie od 20.08.2018 
U104: Nikola Havrila 1179234 (MFK Baník Veľký Krtíš, V. liga skupina D),berie na vedomie odborné stanovisko KR 
SSFZ, DS na 1 súťaţné stretnutie od 20.08.2018 
U105: Slavomír Štefan 1152716 (MFK Baník Veľký Krtíš, V. liga skupina D),na základe odborného stanoviska KR 
SsFZ a vlastných zistení, ruší účinky ČK po 2 ŢK podľa čl.37/12 DP 
U106: Martin Halás 1356585 ( FK Predmier, III. liga SŢ U15 skupina A), 
na 1 súťaţné stretnutie od 23.08.2018 
Uznesenia týkajúcich sa ostatných  oznamov v zmysle DP: 
U107: OFK Olováry (V. liga skupina D), na základe Správy delegáta zväzu a vlastných zistení DK SsFZ za HNS 
hráča OFK Olováry Dávida Dobru (U94) v 3 kole V. ligy skupina D OFK Olováry -   TJ Santrio Láza 19.08.2018 a  za 
nezabezpečenie nahratia videozáznamu DZ ( Rozpis súťaţí kap. XVII ods.6)  podľa čl. 47/1a, čl.64/1a a čl. 71/ 3a,b, d 
DP.  
DS pokuta 100 € podľa čl. 47/4 DP a čl. 64/4 DP. 
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U108: TJ Santrio Láza ( V. liga skupina D), na základe dodatočnej správy delegáta zväzu a vlastných zistení DK 
SsFZ v stretnutí 3 kola V. ligy skupina D medzi OFK Olováry - TJ Santrio Láza za uráţlivé pokrikovanie lavičky 
smerom k hráčovi OFK Olováry počas stretnutia podľa čl. 71/ 3b,d  a čl. 57/1a. DS pokuta 50  € podľa čl. 57/2 DP. 
U109: MFK Nová Baňa ( III. liga dorast U19),na základe podnetu KM SsFZ, ZoS v časti záznam rozhodcu za 
nesplnenie si povinností usporiadajúceho FK vyplývajúcich z RS 2018/2019 kapitola XVI bod 1 písm. c), f), i), kapitola 
VIII bod. 3 písm. i) - neprítomnosť lekárskej sluţby, usporiadateľskej sluţby, VD, tabuľky na striedanie hráčov v 
stretnutí 3. kola III. liga dorast U19 skupina JUH hraného dňa 18.08.2018 medzi MFK Nová Baňa - MFK Strojár 
Krupina, DK SsFZ začína disciplinárne konanie a ţiada klub o písomné stanovisko k porušeniu povinností 
organizátora stretnutia podľa čl. 71/1, 3a DP podaním prostredníctvom ISSF na DK do 28.08.2018. 
U110: MŠK NOVOHRAD Lučenec ( II. liga dorast U19), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie povinnosti podľa 
čl. 64/1a DP vyplývajúcej z RS 2018/2019 kapitola XI bod 1 - striedania vykonané v 2. polčase v priebehu štyroch 
(51´,57´,68´,87´) prerušení hry v stretnutí 2. kola II. liga SD U19 hraného dňa 11.08.2018 medzi MŠK FOMAT Martin - 
MŠK NOVOHRAD Lučenec, DS upozornenie podľa čl. 10 DP. Postup delegovaných osôb:  Tomáš Burger (1218525)  
a Štefan Čordáš (1085001) odstupujeme KR SsFZ.  
U111: MFK Detva ( III. liga dorast U19), na základe oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 3. kola III. ligy dorast U19 
skupina JUH 18.08.2018 medzi TJ Sokol Braväcovo – MFK Detva DK SsFZ za HNS diváka hostí voči AR v 
priebehu 1. polčasu stretnutia podľa čl. 58/1a, DS pokuta 50 €, podľa čl. 58/3 DP.  
U112: MFK Ţarnovica ( TIPOS III. liga STRED), na základe Správa Delegáta zväzu                          a  Oznámenia o 
nedostatkoch v stretnutí 3.kola TIPOS III. liga 18.08.2018, medzi MFK Ţarnovica - ŠK Novohrad Lučenec, podľa čl. 
57/1 a 57/2 DP, za nedostatočnú usporiadateľskú sluţbu a HNS divákov  ( HNS divákov voči delegovaným osobám po 
skončení stretnutia v pri odchode z ihriska, vniknutie trénera do priestorov vyhradených pre delegované osoby) podľa 
čl. 57/ 1a a čl. 64/1a DP.  DS pokuta 100 € a zabezpečiť zvýšenie počtu usporiadateľskej sluţby stanovenej RS 
2018/2019 o ďalších 6 členov v priestoroch vyhradených medzi šatňami DO a vstupom na hraciu plochu do 
30.10.2018, podľa čl. 57/ 2 a čl.  64/4   a čl. 43/ 2l DP. 
U113: OŠK Radzovce ( V. liga skupina D), na základe Správy delegáta zväzu                                            a 
Oznámenie        o nedostatkoch po stretnutí a vlastných zistení DK SsFZ ( za  vhodenie cudzieho predmetu do 
priestorov lavičky náhrádnikov, nedostatočná usporiadateľská sluţba pri odchode delegovaných osôb a muţstiev do 
šatní, nezabezpečenie zákazu vstupu osôb nezúčastnených na hre do priestorov vyhradených pre druţstvá a 
delegované osoby)     
 v 3 kole V. ligy skupina D medzi OŠK Radzovce - MFK Baník Veľký Krtíš podľa čl. 57/1b,c.   DK SsFZ začína 
disciplinárne konanie a ţiada klub o písomné stanovisko k porušeniu povinností organizátora stretnutia podľa 
čl. 71/1, 3a DP podaním prostredníctvom ISSF             na DK do 28.08.2018. 
U114: FK 09 Bacúch, berie na vedomie splnenie U 66 
U115: Tatran Oravské Veselé, berieme na vedomie splnenie U 71 
U116: MFK Strojár Krupina, berie na vedomie splnenie U 73 
U117: TJ Slovan Skalité, berieme na vedomie splnenie U 75 
U118: ŠK Selce, berie na vedomie Ţiadosť ŠK Selce a stanovuje novú lehotu na splnenie U72 ( nahratie 
videozáznamu z MFS 2. kolo  V. liga skupina C 12.08.2018 medzi ŠK Selce - TJ Druţstevník Bzovík) podľa čl. 64/1 
DP do 31.08.2018  pod ďalšími DS v zmysle DP.  
U119: MŠK Tisovec, za nesplnenie povinnosti U 63 - dodatočné nahratie celého videozáznamu z MFS 1. kolo IV. liga 
JUH 05.08.2018 medzi MŠK Tisovec - ŠK Prameň Kováčová, podľa čl. 64/1 DP . DS pokuta 100 € podľa čl. 64/4 DP. 
U120: ŠK Belá,  berie na vedomie vyjadrenie ŠK Belá k nesplnenie povinnosti U 64 - dodatočné nahratie 
videozáznamu z MFS  1. kolo V. liga skupina A - 05.08.2018 medzi ŠK Belá - FK Tatran Turzovka, podľa čl. 64/1 DPa 
predlţuje lehotu termínu do 28.08.2018 pod ďalšími následkami DP. 
U121: TJ Tatran Oščadnica, za nesplnenie povinnosti U 65 - dodatočné nahratie videozáznamu z MFS 1. kolo V. liga 
skupina A - 05.08.2018 medzi TJ Tatran Oščadnica -  TJ Slovan Skalité,, podľa čl. 64/1 DP . DS pokuta 100 € podľa 
čl. 64/4 DP. 
U122: ŠK Vinica, za nesplnenie povinnosti U 67 - dodatočné nahratie videozáznamu z MFS 1.kolo V. liga skupina D - 
05.08.2018 medzi ŠK Vinica - MFK Revúca, podľa čl. 64/1 DP .  DS pokuta 100 € podľa čl. 64/4 DP. 
U123: TJ Druţstevník Oravská Poruba, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 2.kolo 
V. liga skupina B medzi TJ Druţstevník Oravská Poruba - OŠK Bešeňová - 12.08.2018  , podľa čl. 64/1 DP za 
nesplnenie povinnosti usporiadujúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10 bola uloţená 
povinnosť v U69, ktorú TJ Druţstevník Oravská Poruba  nesplnil. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP  
a DK ukladá povinnosť nahrať videozáznam v termíne do 28.08.2018 pod ďalšími DS  v zmysle DP. 
U124: TJ Tatran Oščadnica, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 2.kolo V. liga 
skupina A medzi TJ Tatran Oščadnica - TJ Snaha Zborov nad Bystricou - 12.08.2018  , podľa čl. 64/1 DP za 
nesplnenie povinnosti usporiadujúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10 bola uloţená 
povinnosť v U74, ktorú TJ Tatran Oščadnica nesplnil. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP a DK ukladá povinnosť 
nahrať videozáznam v dodatočnom termíne do 28.08.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP. 
U125: 1.FC Liptovské Sliače, na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie nekompletného videozáznamu( len druhý 
polčas) z MFS 3. kolo V. liga skupina B 19.08.2018 medzi 1.FC Liptovské Sliače - MFK Tepličan podľa čl. 64/1 DP za 
nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10 v stanovenom 
termíne.  DS upozornenie podľa čl. 10 DP a DK ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam  v dodatočne 
určenom termíne do  28.08.2018 pod ďalšími DS v zmysle  DP. 
U126: TJ Tatran Chlebnice, na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie nekompletného videozáznamu ( len prvý 
polčas) z MFS 3. kolo  V. liga skupina B 19.08.2018 medzi TJ Tatran Chlebnice - TJ Slovan Magura Vavrečka podľa 
čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10                                     



v stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl. 10 DP a DK ţiada o splnenie povinnosti nahrať celý 
videozáznam v dodatočne určenom termíne do  28.08.2018 pod ďalšími DS   v zmysle DP.  
U127: ŠK Belá, berie na vedomie vyjadrenie SK Belá, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu 
z MFZ 3. kola V. liga skupina A 19.08.2018 medzi ŠK Belá -  OFK Kotešová podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie 
povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XII bod 10 v stanovenom termíne. DS 
upozornenie podľa čl. 10 DP a DK ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom 
termíne do 28.08.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP. 
U128: FK 09 Bacúch, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFZ 3. kola V. liga skupina C 
18.08.2018 medzi FK 09 Bacúch - FK Sitno Banská Štiavnica podľa čl.64/1 DP za nesplnenie povinnosti 
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XII bod 10 v stanovenom termíne. DS 
upozornenie podľa čl. 10 DP a DK ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom 
termíne do 28.08.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP. 
U129: OFK Štart Prenčov, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFZ 3.kola V. liga 
skupina C medzi OFK Štart Prenčov - FK Podkonice podľa čl.64/1 DP   za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK 
vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XII  bod 10 v stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl.10 DP a 
DK ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 28.08.2018 pod ďalšími 
DS v zmysle DP. 
U130: Radovan Bánovský 1317526, berie na vedomie splnenie U83 
U131: Marek Povaţan 1290306, berie na vedomie splnenie U84 
U132: Maroš Calík 1210591, berie na vedomie splnenie U85 
U133: Andrej Maslen 1302301, berie na vedomie U88 
U134: Rastislav Riško 1222353, berie na vedomie U86 
U135: Martin Matula 1225542 (rozhodca), za nesplnenie povinnosti U87. DK SsFZ začína disciplinárne konanie a 
ţiada KR SsFZ o odborné stanovisko do 28.08.2018, zároveň určuje menovanému dodatočný termín na splnenie 
povinnosti ( uhradiť 10 € na účet SsFZ do 28.08.2018 (doklad o úhrade predloţiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ do 
28.08.2018) podľa 64/1a DP. 
U136: Roman Pliešovský  1232635  ( FK  Čadca - TIPOS III. liga dospelí )  DK SsFZ berie na vedomie ţiadosť FK a 
menovaného o zmenu DS uloţenej U43 a ţiadosť zamieta.  
U137: MFK Zvolen ( TIPOS III. liga STRED, na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ za neuhradenie MZF 
za mesiac júl 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP.  DS  pokuta 100 €  podľa čl.64/2, 6 DP.  DK SsFZ podľa 
čl. 64/ 6DP stanovuje novú lehotu na splnenie uloţenej peňaţnej povinnosti do 28.08.2018 a zároveň podľa čl. 64/7 
DP upozorňuje na skutočnosť, ţe v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloţí ďalšie 
DS podľa čl. 43/2 DP (pozastavenie súťaţnej činnosti druţstva, ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov 
atď.). FK do stanovenej lehoty predloţí   na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku. 
U138: FK Slávia Staškov, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z 3. kola, IV. ligy  SEVER, 
19.8.2018 medzi FK Slávia Staškov – OŠK Rosina, podľa čl.64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK 
vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XII  bod 10 v stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl.10 DP a 
DK ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 28.08.2018 pod ďalšími 
DS v zmysle DP. 
U139: ŠK Závaţná Poruba, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z 3. kola, IV. ligy  SEVER, 
19.8.2018 medzi ŠK Závaţná Poruba – ŠK Javorník Makov, podľa čl.64/1 DP za nesplnenie povinnosti 
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XII  bod 10 v stanovenom termíne. DS 
upozornenie podľa čl.10 DP a DK ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom 
termíne do 28.08.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP. 
U140: FK Šalková, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z 3. kola, IV. ligy  JUH, 19.8.2018 
medzi FK Šalková – ŠK Badín, podľa čl.64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo 
futbale 2018/2019 kapitola XII  bod 10 v stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl.10 DP a DK ţiada o 
splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 28.08.2018 pod ďalšími DS v zmysle 
DP. 
U141: MFK Detva, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z 3. kola, IV. ligy  JUH, 19.8.2018 
medzi MFK Detva – MŠK Tisovec, podľa čl.64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS 
vo futbale 2018/2019 kapitola XII  bod 10 v stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl.10 DP a DK ţiada o 
splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 28.08.2018 pod ďalšími DS v zmysle 
DP. 
U142: FK Mesta Tornaľa, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z 3. kola, IV. ligy  JUH, 
19.8.2018 medzi FK Mesta Tornaľa – ŠK Prameň Kováčová, podľa čl.64/1 DP za nesplnenie povinnosti 
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XII  bod 10 v stanovenom termíne. DS 
upozornenie podľa čl.10 DP a DK ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom 
termíne do 28.08.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP. 
U143: FC 98 Hajnáčka, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z 3. kola, V. ligy skupina D, 
19.8.2018 medzi FC 98 Hajnáčka – TJ Oţďany, podľa čl.64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK 
vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XII  bod 10 v stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl.10 DP a 
DK ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 28.08.2018 pod ďalšími 
DS v zmysle DP. 
U144: Michal Oravec 1187071 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z 
delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Uhradiť 10 € na účet SsFZ do 
28.08.2018 (doklad o úhrade predloţiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ do 28.08.2018) pod ďalšími DS v zmysle DP. 
 



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 (Karol Poláček – poverený vedením KR) 

1. Prerokovaný podnet FK: V. Krtíš (Radzovce – V. Krtíš) - sťaţnosť nie je z videozáznamu preukázateľná – 
postúpené DK SsFZ. 

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

futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10: Staškov – Rosina, Z. Poruba – Makov, Šalková – Badín, Detva – 

Tisovec, Tornaľa – Kováčová, Belá – Kotešová, L. Sliače – Tepličan, Chlebnice – Vavrečka, Prenčov – 

Podkonice, Hajnáčka - Oţďany. 
3. V prípade ak sa podnet (sťaţnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, ţiadame FK aby svoje podania 

prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ. 
4. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, ţe KR nebude akceptovať námietky a sťaţnosti na 

výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náleţitosti v zmysle kapitoly XVIII a XIX Rozpisu súťaţí vo futbale 
2018/2019. Pri sťaţnosti na výkon R voči udeleniu ŢK povaţuje KR podnet za závaţný, len v prípade ak 
bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŢK. Za závaţné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na 
KRSsFZ je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený 
PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap. XXIV. ods. 7 RS bude uhradený v 
MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania 
videokamerou, resp. stiahnutia sťaţnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. 

5. KR SsFZ v zmysle 10. bodu XVII. kapitoly RS vo futbale 2018/2019 upozorňuje všetky druţstvá 
dospelých v rámci súťaţí SsFZ na povinnosti ohľadom zverejňovania videozáznamov zo svojich 
domácich MFS do 48 hodín na my.sportnet.online. 

6. Ţiadame R o ospravedlňovanie sa výlučne na uţ známu e-mailovú adresu 
delegacia.ssfz@gmail.com. V prípade nezrovnalostí v uţ zverejnených DL sa informujte na 
batiztomas@gmail.com. 

7. Dôrazne upozorňujeme R a DZ na dodrţiavanie stanovených termínov ospravedlňovania sa 
z delegovania na MFS v zmysle 5 časti článku 10 bodu b) Zásad činnosti KR SsFZ (21 dní vopred). 
V prípade nedodrţania uvedeného bude KR postupovať v zmysle bodu g) uvedeného článku (poplatok 10 €). 

8. KR informuje, ţe DL bude pravidelne zverejňovať aj na svojom webe www.kr-ssfz.sk. 
9. Z dôvodu mnoţiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisu 

o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov a ţiadostí o opravu zápisu 
o stretnutí pristúpi KR SsFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a 
delegátov zväzu v rámci SsFZ“. 

10. Pokiaľ sa hráč pred MFS nepreukáţe platným RP, R je povinný túto skutočnosť s odôvodnením uviesť 
v zápise o stretnutí a DZ v správe DS. 

11. Ospravedlnenia R: 
Hanesová 25.8., Bujňáková 25.8., 29.8., Gombala - pracovné dni, Duraj 9.9.–12.9., Súhrada 13.–17.9., Rohoň 
29.8., Maslen – pracovné dni, Rendla od 21.8. PN, Laššák - PN do odvolania, Janíček od 27.8. k dispozícii 
KR, Šmidriak – soboty, 23.8.–16.9.,23.9., Čuboň 8.9., 15.9., Valíček 8.-9.9.,15.9., Matula 1.9.,Tóth 1.–2.9., 
Labuda 31.8. – 6.9.,14.9.–18.9., Koleno 20.–25.9., Krahulec 1.9. od 14:00, Ištvánik – pracovné dni do 16:00, 
8.9., 15.9.,22.9.,30.9-13.10., Tapfer 8.9., Janíček 8.9., Riško 1.9.,2.9,5.9.,8.9.,9.9.,16.9., Kaštan 1.9., Botka 
9.9., Oravec 18.8. (oneskorene), Širanec 22.–23.9., Bálint 8.9., Závodský od 2.9 k dispozícii KR. 

12. Ospravedlnenia DZ: 
Muráň od 17.9. do prihlásenia, Meliš 28.8.-10.9., Chvíľa 14.-16. 9., Králik 15.-24. 9., Badura 1.9., Ivan 1.-2.9., 
Sivák 21.-23. 9., 5.-7.10.. 

       Ţiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zaslať obratom na mail: 
       delegacia.ssfz@gmail.com. 

 

Komisia ţenského futbalu (predseda Ladislav Németh) 
1/ Doteraz nahlásené termíny konania domácich turnajov v 2- lige ţiačok :  
Skupina A :  9.9. - Oravský Podzámok,  20.10. - Púchov 
Ţiadame o nahlásenie termínov  ďalších domácich turnajov, aby mohol byť dokončený rozpis súťaţe najneskôr do 28. 
8. 2018. Po tomto termíne budú termíny do rozpisu určené.  Kluby obdrţíte dnes adresár všetkých ţenských klubov v 
regióne a pri určovaní termínov turnajov môţete navzájom komunikovať, aby boli určené dohodou. 
2/ Zatiaľ predbeţne  prihlásené kluby do Mini Champions ligy a Halovej sezóny mládeţe : Martin, Liptovský Mikuláš, 
Ruţomberok, MŠK Ţilina,  Podbrezová, Dukla BB, Zvolen, Rimavská Sobota.  
3/ V prípade záujmu o organizovanie Festivalu pre dievčatá treba poslať poţiadavku emailom a budú vám zaslané 
informácie.  
4/  Ţiadame kluby aby nahlásili prípadné konanie turnajov v tomto roku.  
 

 
Odvolacia komisia (predseda Roman Horák) 
1. Odvolacia komisia Stredoslovenského futbalového zväzu v Banskej Bystrici (OK SsFZ), ako príslušný odvolací 
orgán riadiaceho zväzu, prijal dňa 11.08.2018 rozhodnutie DK SsFZ o nevyhovení odvolaniu TJ Druţstevník Blatnica, 



so sídlom Blatnica, 038 15 Blatnica, voči rozhodnutiu U-8 zverejnené v spravodajcovi č. 6/2018-19 vo veci 
neuhradenej faktúry pre TJ Tatran Chlebnice. Dňom prijatia odvolania odvolacou komisiou, začína odvolacie konanie 
vedené pod č. k. OK-04/2018.   
 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč) 

1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ 
Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúţi na predĺţenie 
platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli 
futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár 
posielajte do 20. augusta 2018 na priloţenom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu 
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská 
Bystrica. Po termíne prihlášok kaţdý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára. 

2. MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2018 
kategória – mladší ţiaci U 12 a ţiačky U 14 

            Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ s názvom Dajme spolu 
             gól. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. ţiackej ligy v sezóne 2018-19 v príslušnom RFZ bez 
             účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA) a pre kluby 1. a 2. ligy ţiačok. 

Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený pre chlapcov a 

dievčatá v kategóriách mladších ţiakov U12 a ţiačok U14. 

Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeţe (ÚTM), ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe 

licenčného systému mládeţe SFZ 2018-19, budú zaradené v projekte aţ priamo do turnajov krajských kôl 

(mladší ţiaci). Kluby so štatútom Čakateľ majú odporúčané sa do projektu zapojiť a budú zaradené v projekte 

spolu s ostatnými druţstvami z 2. a 3. ţiackych líg do turnajov základných kôl vo svojich krajoch. 
Kluby 2. a 3. ligy ţiakov - SsFZ môţu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 29.8.2018 elektronicky (sken) 
na email:peterstefanak@gmail.com – prihlášky aj na stránke ssfz – aktuality. 

Kluby so štatútom ÚTM majú povinnosť poslať vyplnenú záväznú prihlášku príslušnému RTM do 29.8. 2018. 

Záväzné prihlášky do dievčenskej časti projektu: 

Kluby 1. a 2. ligy ţiačok môţu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 12.9.2018 elektronicky (sken) na email: 

miriama.matulova@futbalsfz.sk 

V prílohách a na stránke www.dajmespolugol.sk sú k dispozícií: Propozície MCHL 2018-ml.ţiaci, Propozície 

MCHL 2018-ţiačky,Pravidlá MCHL 2018 a záväzná prihláška do MCHL 2018". 
 

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. V prípade podania ţiadosti so starou fotografiou matrika 
takúto ţiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu. 

2. Upozorňujeme funkcionárov, ţe VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na 
stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018. 
Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM 
a KŢF, v čl. 19, (2): 
- (2)Ţiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach: 

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), 
d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), 
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 
f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 

       -  ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané  v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné 
          od 9 do 19 rokov (tabuľka), ako ja v texte čl. 37, bod (2). 

3. V prípade, ţe má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá ţiadosť (dňa 23.8.2018 bola v ISSF v 
elektronickej podateľni v zloţke Registrácia hráča doplnená Ţiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia 
hráča. Táto nová ţiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 
RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom pouţívaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. 
Ţiadame všetkých klubových ISSF manaţérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 uţ nevyuţívali k 
zmene registrácie hráča prestup, ale ţiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané ţiadosti je moţné 
vyhľadať v zloţke Ţiadosti a správy - vyhľadanie ţiadosti, prípadne na pracovnej ploche.  
Poplatok za takúto ţiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je 
moţné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. 
V prípade, ţe má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať ţiadne ďalšie doklady. 
V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, ţe FK do súťaţe 
neprihlásil druţstvo uvedenej vekovej kategórie.. Zároveň upozorňujeme, ţe v zmysle čl. 37/(7) je moţné, 
u tzv. „mládeţníckych klubov“ – trvale nemajúcich druţstvo dospelých,  postupovať podľa čl. 15/5 len v zmysle 
uvedeného obmedzenia. 

4. V prípade záujmu o hráčov z klubu, ktorý je v matrike SFZ vedený ako neaktívny (nemá zaradené 
v aktuálnom ročníku v súťaţiach ţiadne druţstvo) je potrebné postupovať výhradne v zmysle čl. 15/5. 
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5. Upozorňujeme ISSF manaţérov FK, ţe pri ţiadostiach o registráciu hráča je potrebné zadať aj adresu hráča 
(podľa pretlače), v prípade neuvedenia matrika vráti na doplnenie. U hráčov, ktorí sú uţ registrovaní doplnia, 
resp. upravia na aktuálne, tieto údaje samotní hráči (zákonný zástupca) prostredníctvom svojho prístupu (Môj 
účet). 

 

 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 zasadnutie VV SsFZ , rozšírené o predsedov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, sa uskutoční, 5.9.2018 
v Trnave. 

3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, 
Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499. 

4. 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 Tipos III. lige ste 
mali moţnosť skúšať  túto funkcionalitu v priebehu jarnej časti súťaţného ročníka 21017/2018 u FK IV. ligy a V. 
ligy. Pre tých, ktorí tak ešte z rôznych dôvodov neurobili, uvádzame: 

     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. 

 po úspešnej registrácii osoby sa video nahráva na adrese video.sportnet.online.  

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 je nahrávanie videí na server vo všetkých súťaţiach 
dospelých v riadení SsFZ  povinnosť vyplývajúca z RS SsFZ 2018/2019, kap. XVII.  
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