
Spravodajca č. 19/2018-19             2. 11.2018 

 
 

Upozorňujeme touto cestou funkcionárov FK, že kredity, ktoré majú k dispozícii prostredníctvom eshopu je 

nevyhnutné uplatniť (minúť) najneskôr do 30.11.2018. Varovaním by mali byť kluby, ktoré vlastnou vinou 

nedokázali v roku 2017 využiť pridelené kredity (finančné prostriedky) v termíne a tieto museli byť vrátené 

do štátneho rozpočtu. 

 
S dostatočným časovým predstihom upozorňujeme funkcionárov FK , ktorých druţstvá dospelých štartujú v súťaţiach 
riadených SsFZ, ţe tradičné stretnutia vedenia SsFZ so zástupcami FK jednotlivých súťaţí  ktoré sa v zmysle 
plánu práce orgánov SsFZ uskutočnia: 

 IV. liga SEVER a V. liga sk. A a B v pondelok 5.11.2018 o 16,00 v penzióne Solisko v Zázrivej, 

 IV. liga JUH a V. liga sk. C a D v utorok 6.11.2018 o 16,00 v reštaurácii DUVOX v Kriváni,, 

 Tipos III. liga v pondelok 12.11.2018 o 16,00 v B. Bystrici v reštaurácii Atlét v šp. hale na Štiavničkách. 
Cieľom uvedených stretnutí je v neformálnej diskusii, bez časového tlaku, výmena informácii o úrovni riadenia 
príslušných súťaţí, praktických problémoch s ktorými sa pri svoje práci stretávajú funkcionári jednotlivých klubov, 
návrhy na skvalitnenie riadenia, prípadne úpravy FN, RS a vylepšenia v systéme ISSF pod.. Z vyššie uvedených 
dôvodov SsFZ neobmedzuje prezentáciu jednotlivých vystúpení ani zastúpenie jednotlivých FK.  Osobitné pozvánky 
nebude SsFZ posielať. 

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

1. ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie druţstiev vo všetkých súťaţiach dospelých 
za jesennú časť súťaţného ročníka 2018/2019. 

2. Nedostatky v stretnutiach: Sučany – Trstená /oneskorený príchod H/, Belá Dulice – Diviaky /oneskorený príchod 
R/, Selce – Bacúch /vodeozáznam/. 

3. Začiatok jarnej časti súťaţného ročníka 2018/2019 pre všetky súťaţe dospelých je stanovený na  
     24. marca 2019 o 15,00 hod. 16.kolo – TIPOS III. liga, 14.kolo IV. a V. ligy. 

 

Komisia mládeţe (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM) 
(mladezssfz@gmail.com) 
a)  KM nariaďuje odohrať MFS: 
III. liga U19, sk. Sever,13.kolo,FK Predmier – TJ Krásno n. Kysucou. , 04.11.2018,11:30 , nespôsobilá HP,  dohoda 
klubov  
II. liga U13, sk. Sever, 13.kolo, FK Polom Raková – ŠK Belá, 03.11.2018,10:30 , nespôsobilá HP, súhlas klubov s 
termínom 
II. liga U15, U13, sk. Sever, 13.kolo, FK Tatran Turzovka – TJ Tatran Krásno n. Kysucou, 30.10.2018,10:00, 12:00, UT 
Krásno n. K.- zmena HP, opačné poradie jeseň – jar, nespôsobilá HP, súhlas klubov,(odohrané) 
 
b) KM kontumuje MFS: 
III. liga U19,sk.Juh, 13.kolo,28.10.2018, -  MFK Strojár Krupina - MFK Spartak Hriňová  ,priznávame 3 body a  skóre 
3:0 v prospech MFK Krupina podľa SP čl.82/b – nenastúpenie druţstva hostí na stretnutie 
III. liga U15, sk. A,13.kolo, 27.10.2018, FK Predmier – FK Terchová, ,priznávame 3 body a  skóre 3:0 v prospech FK 
Predmier podľa SP čl.82/b – nenastúpenie druţstva hostí na stretnutie  
III. liga U13, sk. A,13.kolo, 27.10.2018, FK Predmier – FK Terchová, ,priznávame 3 body a  skóre 3:0 v prospech FK 
Predmier podľa SP čl.82/b – nenastúpenie druţstva hostí na stretnutie  
 
 c) KM odstupuje DK SsFZ :    
MFK Spartak Hriňová,  nenastúpenie druţstva na stretnutie III. liga U19,sk.Juh, 13 kolo, 28.10.2018,  MFK Strojár 
Krupina - MFK Spartak Hriňová 
FK Terchová, nenastúpenie druţstva na stretnutie III. liga U15,sk. A,13 kolo, 27.10.2018, FK Predmier – FK Terchová  
FK Terchová, nenastúpenie druţstva na stretnutie III. liga U13,sk.A,13 kolo, 27.10.2018, FK Predmier – FK Terchová  
Miroslav Kubinec (1296167), MŠK Tisovec ,udelenie piatej ŢK,  III. liga U19 sk. Juh , 13.kolo, 28.10.2018,  MŠK 
Tisovec - TJ Tatran Čierny Balog 
Michal Bartánus (1326470), OŠK Bešeňová , udelenie piatej ŢK,  IV. liga U19 skupina B 13.kolo, 27.10.2018,  ŠK 
Závaţná Poruba - OŠK Bešeňová  

Kristián Vendegh ( 1352019) , MFK Revúca, udelenie piatej ŢK, II. liga SŢ U15 skupina JUH 13.kolo, 27.10.2018, 

MFK Revúca – MŠK Novohrad Lučenec  
Pavol Horník (1359030) , FK Rajec , udelenie piatej ŢK,  III. liga SŢ U15 skupina A, 13.kolo, 27.10.2018,  FK Rajec - 
TJ Jednota Bánová. 
 
d) KM upozorňuje na nedostatky: 

Neskoré začiatky: 
B. Štiavnica – Tisovec, II. liga U15, U13,sk.Juh, predlţenie predzápasu VI. liga dospelých Ob FZ ZH 
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Bzovík – Brusno , VI. liga U19,sk. C, neskorý  príchod  hostí. 
 

e) KM ţiada :   

 FK  Čebovce opätovne  o vyjadrenie k štartu hráčov U19, ktorých majú na striedavých štartoch,  v stretnutiach 
12.kolo , 20.- 25. 10.2018, podanie  na KM v ISSF do 05.11.2018.    KM SsFZ v prípade nesplnenia odstúpi 
DK.  

 FK o zaslanie ţiadosti o zmeny termínov aj s dôvodením - výnimky na jarnú časť súťaţí. Také dôvodenie je 
potrebné zaslať aj na doterajšie výnimky, ktoré platili v jesennej časti. Termín podania v ISSF je do 30. 
11.2018. KM bude dôsledne ţiadať dodrţiavanie hracích dní mládeţe. 

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider) 
Zasadnutie 30.10.2018 
Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 
9/2b2 DP: 
U736: Atilla Petrík 1189340 (TJ Sokol Medzibrod, IV. liga Juh), vylúčený za HNS - pokus  
o udretie asistenta trénera súpera nadmernou silou podľa čl. 49/1d  DP. DS na 4 súťaţné stretnutia od 28.10.2018 
podľa čl. 49/2d DP. 
U737: Ján Betík 1164942 (FK mesta Tornaľa, IV. liga Juh), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou podľa 
čl. 49/1b DP.  DS na 3 súťaţné stretnutia od 28.10.2018 podľa čl. 49/2b DP. 
U738: Adrian Molnár 1332304 (FK mesta Tornaľa, IV. liga Juh), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou 
podľa čl. 49/1b DP.  DS na 3 súťaţné stretnutia od 28.10.2018 podľa čl. 49/2b DP. 
U739: Peter Borovička 1164986 ( TJ Slovan Skalité, V. liga skupina A), vylúčený za HNS - podrazenie súpera v 
jasnej gólovej situácii podľa čl.46 / 1b DP. DS na 1 súťaţné stretnutia od 28.10.2018 podľa čl. 46 /2   DP. 
U740: Erik Kavčák 1298912 ( TJ Slovan Skalité, V. liga skupina A), vylúčený za HNS - uráţlivý výrok voči 
delegovanej osobe  podľa čl.  48 /1c  DP. DS na 2 súťaţné stretnutia od 28.10.2018 podľa čl. 48 / 2b  DP. 
U741: Peter Zátroch 1153617 ( ŠK Hrochoť, V. liga skupina C), vylúčený za HNS po skončení I. polčasu telesné 
napadnutie súpera chytením za krk podľa čl. 49 /1a a 48/1a  DP. DS na 4 súťaţné stretnutia od 28.10.2018 podľa čl. 
49 /2a a 48/2a  DP. 
U742: Branislav Šuriňák 1317052 ( TJ Roháče Zuberec, IV. liga dorast U19 skupina B ) vylúčený za HNS - zmarenie 
jasnej gólovej príleţitosti podrazením zo strany pri súboji o loptu podľa čl. 46  /1b   DP. DS na 1 súťaţné stretnutia 
od 28.10.2018 podľa čl.  46  / 2  DP. 
U743: Vlastimil Jaroš 1413767 (1.OFC Liptovské Sliače), vylúčený za HNS - sotenie súpera nadmernou silou v 
prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP. DS na 2 súťaţné stretnutia od 29.10.2018 podľa čl. 49/2a DP. 
U744: Roman Pliešovský 1232635  (FK Čadca ,TIPOS III. liga Stred) vylúčený za HNS - uráţlivý výrok voči 
delegovanej osobe  podľa čl.48/ 1c   DP. DS na 4 súťaţné stretnutia od 29.10.2018 podľa čl. 48/2b   DP. 
U745: Ľubomír Horváth 1074739 ( ŠK Dynamo Diviaky ,IV. liga Sever) vylúčený za HNS - uráţlivý výrok voči 
delegovanej osobe  podľa čl.48/1c  DP. DS na 2 súťaţné stretnutia od 29.10.2018 podľa čl. 48/ 2b  DP. 
Vylúčení po 2. ŢK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 
DP a čl. 37/3 DP: 
U746: Andrej Pipíška 1164351 ( MŠK NOVOHRAD Lučenec, TIPOS III. liga Stred), od 28.10.2018 
U747: Jozef Gazda 1248809 ( FK mesta Tornaľa, IV. liga Juh), od 28.10.2018 
U748: Samuel Káka 1300651 ( MŠK NOVOHRAD Lučenec, II. liga SD U19), od 28.10.2018 
U749: Róbert Mag 1318796 (FTC Fiľakovo, III. liga dorast U 19 skupina Juh), od 28.10.2018 
U750: Patrik Sušienka 1398654 ( TJ Snaha Zborov nad Bystricou, III. liga SŢ U15 skupina A), od 28.10.2018 
U751: Samuel Gajdošík 1331425 ( OFK Teplička nad Váhom, III. liga SŢ U15 skupina A), od 28.10.2018 
U752: Juraj Feranec 1173165 ( Oravan Oravská Jasenica , V. liga skupina B) od 29.10. 2018 
U753: Miroslav Vraniak 1181607 ( FK 09 Bacúch , V. liga skupina C ) od 29.10. 2018 
Zasadnutie 02.11.2018 
U 754: DK na  základe podnetu sekretariátu SsFZ oznamuje, ţe pokuta ( U736) bola nesprávne pri zapisovaní do 
ISSF priradená pre FK Bušince, správne má byť pre OŠK Stoţok . Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia  – 
nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP: 
U 755 : Samuel Lonc 1330907 (TJ Jednota Bánová, III. liga SŢ U15 skupina A), na základe ZoS a stanoviska KR 
SsFZ vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príleţitosti súpera v PÚ riskantným podrazením bez úmyslu hrať 
s loptou podľa čl. 46/1b DP. DS na 1 súťaţné stretnutie od 28.10.2018 podľa čl. 46/2 DP. 
U 756 : Michal Šipčiak 1341675 (ŠK Belá , II. liga SŢ U15 skupina SEVER ), na základe ZoS a stanoviska KR SsFZ 
a vlastných zistení vylúčený za HNS - kopnutie lopty do rozhodcu nadmernou silou, podľa čl. 49/1d DP. DS na 4 
súťaţné stretnutia  od 28.10.2018 podľa čl. 49/2d DP. 
U 757: Jakub Hvizdák 1329376 (FK Tatran Turzovka, II. liga SŢ U15 skupina Sever), vylúčený za HNS - zmarenie 
jasnej gólovej príleţitosti ako brankár úmyselným zahraním lopty rukou mimo pokutového územia podľa čl. 46/1a DP. 
DS na 1 súťaţné stretnutie od 31.10.2018 podľa čl. 46/2  DP.  
Nepodmienečné pozastavenie výkonu a športu za udelenie 5 ŢK podľa čl. 37/5a DP  
na 1 súťaţné stretnutie: 
U 758 : Miroslav Kubinec 1296167 (MŠK Tisovec , III. liga dorast U19 skupina JUH ) od 28.10. 2018 
U 759 : Michal Bartánus 1326470  ( OŠK Bešeňová , IV. liga dorast U19 skupina B) od 28.10. 2018 
U 760 : Kristián Vendegh 1352019( MFK Revúca, II. liga SŢ U15 skupina JUH ) od 28.10. 2018 
U 761 : Pavol Horník  1359030 ( FK Rajec , III. liga SŢ U15 skupina A )  od 28.10. 2018 
U 762: Rodrigo Oliveira Farias 1389612 ( TJ Sklotatran Poltár, TIPOS III. liga Stred ),od 29.10.2018 



U 763 : Bozhidar Krstich 1401927 ( TJ Baník Kalinovo , TIPOS III. liga Stred ), od 29.10.2018 
U 764 : Erik Ľupták 1197729 ( TJ Baník Kalinovo , TIPOS III. liga Stred ),od 29.10.2018 
U 765 : Adam Ţilák 1209594  ( TJ Tatran Oravské Veselé , TIPOS III. liga Stred ),od 29.10.2018 
U 766 : Dejan Strniša 1401797 ( FTC Fiľakovo , TIPOS III. liga Stred ) od 29.10.2018 
U 767 : Andrej Glončák 1249553 ( ŠK Závaţná Poruba , IV. liga Sever ) od 29.10.2018 
U 768 : Peter Kalnický 1149502  (FK Slovan Ţabokreky , IV. liga Sever ) od 29.10.2018 
U 769 : Ivan Belluš 1218637 (TJ Sokol Medzibrod , IV. liga JUH ) od 28.10.2018 
U 770 : Adrián Pánik 1249634 (MFK Nová Baňa , IV. liga JUH ) od 29.10.2018 
U 771 : Jaroslav Mihalda 1131818 ( TJ Snaha Zborov nad Bystricou , V. liga skupina A ) od 29.10.2018 
U 772 : Peter Stískala 1207501 ( OFK Kotešová ,V. liga skupina A ) od 29.10.2018 
U 773 : Marián Štefaničiak 1146805 ( ŠK Turčianska Štiavnička , V. liga skupina B ) od 29.10.2018 
U 774 : Daniel Škamla 1099202 ( ŠK Hrochoť , V. liga skupina C ) od 28.10. 2018 
U 775 : AttilaBuriš 1188722 ( OFK Olováry , V. liga skupina D ) od 29.10. 2018 
U 776: Marek Hriň 1165092 (TJD Príbelce, IV. liga Juh), na základe Správy delegáta zväzu (v 32 min. surová hra - 
skočenie na brankára hostí nadmernou silou) v stretnutí 13. kola medzi TJD Príbelce - FK Mesto Tornaľa,  hraného 
dňa 27.10.2018. DK začína disciplinárne konanie a  predbeţným ochranným opatrením menovanému pozastavuje 
výkon športu podľa čl. 71/1, 3b a čl. 43/1, 2a, 4 DP od 02.11.2018 do vyriešenia. Ţiada  o písomné stanovisko k 
previneniu do 06.11.2018 prostredníctvom ISSF. 
U 777 : Kelemen František 1403097 vedúci muţstva ŠK Vinica (V. liga, skupina D), na základe Správy delegáta 
zväzu a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 12.kola V. liga skupina D medzi ŠK Vinica - TJ Jednota Málinec za 
HNS voči delegovanej osobe podľa 48/1c DP. DS pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 4 súťaţné 
stretnutia v stretnutiach ŠK Vinica od 22.10.2018 podľa čl. 48/2b DP a čl.64/ 3 DP. Ruší účinky U 702. 
U 778 : Peter Ursíny 1149949 (TJ Jednota Málinec, V. liga skupina D), berie na vedomie stanovisko k U 703. Na 
základe Správy delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch po stretnutí 12.kola V. liga skupina D medzi ŠK Vinica - 
TJ Jednota Málinec za HNS   (zosmiešňujúce a provokujúce gestá po skončení stretnutia  voči  divákom ) podľa 
čl.47/1a  DP, DS na 1 súťaţné stretnutie od 22.10.2018 podľa  čl. 47/ 2a DP. Ruší účinky U 703. 
U 780:TJ Jednota Málinec, berie na vedomie stanovisko k U704.  
U 781 : Dominik Bystrán 1191600 ( MFK Revúca, V. liga skupina D), na základe Správy delegáta zväzu, za HNS po 
udelení ČK ( demonštratívny odchod z HP a vyzlečenie dresu)  V stretnutí 12 kola V. ligy skupina D TJ Vinohrad 
Čebovce - MFK Revúca dňa 1.10.2018.  DS na 1 súťaţné stretnutie od 02.11.2018 podľa čl. 46/1e, 2, DP.   
U 782 : MFK Dolný Kubín, za nesplnenie U722 - dodatočné nahratie videozáznamu z   MFS 12. kolo, IV. liga skupina 
Sever dňa  21.10.2018  MFK Dolný Kubín - FK Rajec. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP. DK ukladá povinnosť nahrať 
videozáznam v dodatočnom termíne do 06.11.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP. 
U 783 : TJ Sokol Medzibrod, za nesplnenie U724 - dodatočné nahratie I. polčasu   
z MFS 12. kolo, IV. liga skupina Juh dňa  21.10.2018  TJ Sokol Medzibrod - ŠK Partizán Čierny Balog. DS pokuta 50 
€ podľa čl. 64/4 DP. DK ukladá povinnosť nahrať videozáznam v dodatočnom termíne do 06.11.2018 pod ďalšími DS 
v zmysle DP. 
U 784 : MFK Vígľaš-Pstruša ( III. liga SŢ U15 skupina C), berie na vedomie stanovisko U733. Na základe podnetu 
KM SsFZ a vlastných zistení za nedostatočnú usporiadateľskú sluţbu, za napadnutie hráča hostí divákom v 
priestoroch šatní po skončení stretnutia a porušenia zákona č.1/2014 Z.z  § 10 bod 2 písm.a ( HU musí byť osoba 
ktorá dosiahla vek  21 rokov) v stretnutí 12.kola III. liga SŢ U15 skupina C medzi MFK Vígľaš-Pstruša – TJ 
Druţstevník Senohrad dňa 20.10.2018 podľa čl. 57/ 1c DP, čl. 58/2e  DP a čl. 64/1a DP. DS 100 € pokuta podľa čl. 
57/2 DP, čl. 58/3 DP, čl. 64/ 4 DP. 
U 785 : Klub ŠK L+M AQUA Rapovce, za nesplnenie U 734 v dodatočne stanovenom termíne, na základe podnetu 
sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac september 2018 podľa čl. 64/2  DP a čl.43/ 2a 
DP. DS zákaz transferov hráčov  od 02.11.2018 do uhradenia nedoplatku podľa čl. 43/ 5 DP čl. 25 DP. 
U 786: MFK Detva, za nesplnenie U 735 v dodatočne stanovenom termíne, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a 
vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac september 2018 podľa čl. 64/2  DP a čl.43/ 2a DP. DS 
pozastavenie súťaţnej činnosti druţstva a zákaz transferov hráčov od 02.11.2018 do uhradenia nedoplatku 
podľa čl. 43/ 5 DP a čl. 25 DP. Za kaţdé súťaţné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťaţnej činnosti, uloţí sa 
 disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7 DP). 
U 787 : FK Slovan Ţabokreky, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu  z MFS 13. kola IV. ligy 
skupina Sever dňa 28.10.2018 medzi  FK Slovan Ţabokreky - ŠK Olympia Bobrov  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 ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne 
do 06.11.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP. 
U 788 : TJ Jednota Bánová, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 13. kola IV. ligy 
skupina Sever dňa 28.10.2018 medzi TJ Jednota Bánová - MFK Dolný Kubín  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 ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne 
do 06.11.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP. 
U 789 : TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 13. 
kola V. ligy skupina A dňa 28.10.2018 medzi TJ Spartak Vysoká nad Kysucou  – ŠK Belá  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 ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 
06.11.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP. 



U 790 : FO Tatran Sučany, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 13. kola V. ligy 
skupina B dňa 28.10.2018 medzi FO Tatran Sučany – FK Slovan Trstená  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 ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 
06.11.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP. 
U 791: OŠK Lieskovec, na základe Správy delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch po stretnutí po stretnutí 7. 
kola V. ligy skupina C dňa 30.10.2018 medzi OŠK Lieskovec - FK Sitno Banská Štiavnica za nesplnenie 
povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2 018/2019 kapitola XVII bod 5 podľa čl. 64/ 1 DP.za 
neumoţnenie vzhliadnuť videozáznam. DS upozornenie podľa čl. 10  DP. 
U 792: MFK Spartak Hriňová, na základe podnetu KM SsFZ za (porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38c), 
nenastúpenie druţstva na stretnutie 13. kola III. ligy dorast U19 skupina JUH medzi MFK Strojár Krupina - MFK 
Spartak Hriňová dňa 28.10.2018,DS pokuta 50 € podľa čl. 59 DP. 
U 793: Cinobanský športový klub, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF 
za mesiac september 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/2, 6 DP. DK SsFZ 
podľa čl. 64/6 DP stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 06.11.2018 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, 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.   
U 794: FK Terchová, na základe podnetu KM SsFZ za (porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38c), 
nenastúpenie druţstva na stretnutie 13. kola III. ligy  U 15 skupina A medzi FK Predmier – FK Terchová dňa 
27.10.2018, DS pokuta 50 € podľa čl. 59 DP. 
U 795: FK Terchová, na základe podnetu KM SsFZ za (porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38d), 
nenastúpenie druţstva na stretnutie 13. kola III. ligy  MŢ U13 skupina A medzi FK Predmier – FK Terchová dňa 
27.10.2018 (druhý prípad v súťaţnom ročníku 2018/2019), DS pokuta 100 € podľa čl. 59 DP. 
Najbliţšie zasadnutie DK SsFZ bude v sídle SsFZ vo štvrtok 08.11.2018 o 15.30 hod. 
 
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 Martin Balko) 
1. Prerokované podnety FK: Belá-Dulice (Belá-Dulice - Diviaky) – ţiadosť neopodstatnená - postúpené ŠTK SsFZ, 

Tornaľa (Príbelce - Tornaľa) – sťaţnosť neakceptovaná z dôvodu jej doručenia po termíne stanovenom v RS 

2018/2019, Strečno (Višňové – Strečno) – KR SsFZ povaţuje odvolanie za neopodstatnené. 

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

2018/2019 kapitola XVII bod 10: Ţabokreky – Bobrov, Bánová – D. Kubín, Vysoká nad Kysucou – Belá, Sučany – 

Trstená, Radzovce - Čebovce. 
3. Seminár rozhodcov programu Talent sa uskutoční v termíne 16.–18.11.2018 v hoteli Alexandra, Liptovský 

Ján. Pozvánky s programom budú zaslané emailovou poštou. 
4. Na oficiálnej stránke www.kr-ssfz.sk je v časti „Materiály“ zverejnený dokument „SÚHLAS DOTKNUTEJ 

OSOBY“. Ţiadame všetkých R a DZ aby si ho urýchlene vytlačili, podpísali a zaslali poštou na adresu SsFZ.  
 

Komisia ţenského futbalu (predseda Ladislav Németh) 
1/   V systéme je vytvorená aj súťaţ prípraviek, je treba sa v  prípade záujmu o štart v súťaţi prihlásiť tak isto.  
Informácie  na tel.. 0905 342399, email: nemethlaco55@gmail.com . Súťaţ by sa mohla odohrať v zimných mesiacoch 
vo forme niekoľkých turnajov.  
2/  Ponuka  SFZ :  v prípade záujmu je moţnosť v mesiaci decembri zorganizovať halové turnaje prípraviek WU – 11 
v regiónoch, alebo aj spojením regiónov,  pričom náklady na organizáciu by hradil SFZ.  V prípade záujmu sa môţete 
obratom kontaktovať.  
3/   Oznamujeme klubom futbalu dievčat, ţe ŠKF VIX Ţilina usporiada dňa 25.11. 2018 v Športovej hale na Javorku 
turnaj  dievčat ročníkov 2006 a mladších. Predbeţný záujem a informácie na tel. čísle  0905 342399. 
4/  V Ţiline sa uskutoční 28. decembra 2018 v poradí uţ 19. ročník halového turnaja Junior Vix  Cup dievčat do 16 
rokov.  Predbeţný záujem a informácie na tel. čísle  0905 342399. 
5/ Kluby, ktoré usporiadate do konca roka nejaké turnaje, dajte na vedomie ich termíny, aby sa pomohlo pri ich 
propagácii.   
 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč) 
1. TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude 

organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúţi na predĺţenie 
platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF 
UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. 
novembra 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. 

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila) 

http://www.kr-ssfz.sk/
mailto:nemethlaco55@gmail.com


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. 

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). 

6. Upozorňujeme aj touto cestou, ţe  do 31.10.2018 je moţné zasielať na SFZ (prípadne prostredníctvom SsFZ) 
pripomienky,  alebo návrhy na úpravu RaPP SFZ. 

  

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. Vo štvrtok 8.11.2018 sa v B. Bystrici  o 17,00 uskutoční tradičné stretnutie vedenia SsFZ s členmi komisií 
a úsekov SsFZ. Upozorňujeme touto cestou, ţe aj komisie a úseky, ktoré nebudú mať v uvedený deň svoje 
riadne zasadnutie sa z technických dôvodov dostavia v uvedený deň v dostatočnom časovom predstihu do 
miesta sídla zväzu. Ţiadame touto cestou predsedov jednotlivých komisií, aby oznámili sekretariátu SsFZ počet 
osôb, ktoré sa stretnutia v uvedený deň zúčastnia. 

3. Najbliţšie zasadnutie VV SsFZ  sa uskutoční 8.11..2018 o 12,00 hod.  v B. Bystrici. 

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

5. Nakoľko sa mnoţia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu pouţívateľov na pouţívanie 
Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre pouţívateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088. 
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