
Spravodajca č. 23/2018-19                           30. 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. Čerpanie kreditov (úhrada del. osôb - mládež) bolo 
mimoriadne predĺžené do 7.12.2018 , potom definitívne koniec. 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
(kontakt:0902229333) 
1. ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umi estnenie družstiev vo všetkých 

súťažiach dospelých za jesennú časť súťažného ro čníka 2018/2019.  
2. Žiadame FK Vrútky  v termíne do 1.12.2018 o písomné stanovisko k aktuálnemu stavu hracej 

plochy s umelým povrchom a návrhu riešenia náhradnej HP v jarnej časti súťažného ročníka 
2018/2019. 

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

 
Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený ved ením KM)  
(mladezssfz@gmail.com) 
KM oznamuje 
a) Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019: 
 • II. liga U19-17, III. liga U19, IV. liga U19 – 23. - 24. marca 2019 
•  II. liga U15-13, III. liga U15-13 sk. A – 23. - 24. marca 2019  
•  III. liga U15-13 sk. B,C – 6. - 7. apríla 2019 
b) Informácie pre II. liga U19 -17 ohľadom jej reorganizácie v súťažnom ročníku 2019/2018 a následné 
zmeny v súťažiach mládeže v SsFZ, obdržia FK aj s dotazníkom na vyjadrenie sa k pôsobeniu 
v súťažiach. 
 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)  
U 819: MFK Zvolen. Na základe nesplnenia povinnosti , uloženej U809 v stanovenom termíne 
podľa čl. 64/2 DP, ukladá klubu DS pokutu 200 €  podľa čl. 64/ 4, 6 DP,a povinnos ť splni ť záväzok 
voči SsFZ za MZF - mesiac október 2018, v lehote do 05.12.2018,  pod hrozbou uloženia ochranného 
opatrenia, podľa čl. 43/5 DP. FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát SsFZ doklad o úhrade 
nedoplatku. 
U 820: FK Predmier,  Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U810 v stanovenom termíne 
podľa čl. 64/2 DP, ukladá klubu DS pokutu 200 €  podľa čl. 64/ 4, 6 DP, a povinnos ť splni ť záväzok 
voči SsFZ za MZF - mesiac október 2018, v lehote do 05.12.2018,  pod hrozbou uloženia ochranného 
opatrenia, podľa čl. 43/5 DP. FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát SsFZ doklad o úhrade 
nedoplatku.   
U 821: ŠK Vinica,  Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U811 v stanovenom termíne podľa 
čl. 64/2 DP, ukladá klubu DS pokutu 200 €  podľa čl. 64/ 4, 6 DP, a povinnos ť splni ť záväzok vo či 
SsFZ za MZF - mesiac október 2018, v lehote do 05.12.2018,  pod hrozbou uloženia ochranného 
opatrenia, podľa čl. 43/5 DP. FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát SsFZ doklad o úhrade 
nedoplatku.     
U 822: ŠK Belá,  Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U813 v stanovenom termíne podľa čl. 
64/2 DP, ukladá klubu DS pokutu 200 €  podľa čl. 64/ 4, 6 DP, a povinnos ť splni ť záväzok vo či 
SsFZza MZF - mesiac október 2018, v lehote do 05.12.2018,  pod hrozbou uloženia ochranného 
opatrenia, podľa čl. 43/5 DP. FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát SsFZ doklad o úhrade 
nedoplatku.   
U 823: OŠK Dobrá Niva,  Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U814 v stanovenom termíne 
podľa čl. 64/2 DP, ukladá klubu DS pokutu 200 €  podľa čl. 64/ 4, 6 DP, a povinnos ť splni ť záväzok 
voči SsFZza MZF - mesiac október 2018, v lehote do 05.12.2018,  pod hrozbou uloženia ochranného 
opatrenia, podľa čl. 43/5 DP. FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát SsFZ doklad o úhrade 
nedoplatku.   
U 824: Cinobanský športový klub,  Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U815 v 
stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP, ukladá klubu DS pokutu 200 €  podľa čl. 64/ 4, 6 DP, a 



povinnos ť splni ť záväzok vo či SsFZza MZF - mesiac október 2018, v lehote do 05.12.2018,  pod 
hrozbou uloženia ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP. FK do stanovenej lehoty predloží na 
sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.   
U 825: MFK Detva,  Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U816 v stanovenom termíne podľa 
čl. 64/2 DP, ukladá klubu DS pokutu 200 €  podľa čl. 64/ 4, 6 DP, a povinnos ť splni ť záväzok vo či 
SsFZ za MZF - mesiac október 2018, v lehote do 05.12.2018,  pod hrozbou uloženia ochranného 
opatrenia, podľa čl. 43/5 DP. FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát SsFZ doklad o úhrade 
nedoplatku.   
U 826: MŠK Tisovec,  Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U818 v stanovenom termíne 
podľa čl. 64/2 DP, ukladá klubu DS pokutu 200 €  podľa čl. 64/ 4, 6 DP, a povinnos ť splni ť záväzok 
voči SsFZ za MZF - mesiac október 2018, v lehote do 05.12.2018,  pod hrozbou uloženia ochranného 
opatrenia, podľa čl. 43/5 DP.FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát SsFZ doklad o úhrade 
nedoplatku.   
U 827: MFK Zvolen. Na základe nesplnenia povinnosti,  uloženej U804, ukladá klubu DS pokutu 
200 € a povinnosť splni ť všetky záväzky vo či MFK Nová Ba ňa za transfer Samuela 
Budínskeho  (1320489) z MFK Nová Baňa do MFK Lokomotíva Zvolen dňa 30.01.2018 (466360), 
podľa čl. 37/2 RaPP SFZ a čl. 64/2,4  DP, v lehote do5.12.2018,  pod hrozbou uloženia ochranného 
opatrenia, podľa čl. 43/5 DP. 
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí  pod ľa čl.37/ 3, 5  alebo 
8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SsFZ v le hote do siedmych dní odo d ňa oznámenia 
rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).  
 
Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)  
1. Zimné semináre R a DZ sa uskuto čnia v hoteli Alexandra, Liptovský Ján nasledovne 

(programy budú priebežne v dostato čnom predstihu zverejnené):  
• Seminár R 3.L a PT  8. – 9.3.2019 
• Seminár DZ 3., 4.L   9.3.2019, DZ 5.L 10.3.2019 
• Seminár R 4. a 5.L  10.3.2019  

      Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli    
uvedených akcií zúčastniť. 

2. Na oficiálnej stránke www.kr-ssfz.sk je v časti „Materiály“ zverejnený dokument „SÚHLAS 
DOTKNUTEJ OSOBY“ . Žiadame všetkých R a DZ aby si ho urýchlene  vytlačili, podpísali 
a zaslali poštou na adresu SsFZ.  

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)  
1/  Informácie k Halovej sezóne mládeže v kategórii žiačok v stredoslovenskom regióne : 
      bude sa hrať   trojkolovo za účasti osem družstiev.  
l. kolo: 
1. turnaj  5.12. D skupina v Badíne - Rimavská Sobota, MŠK Žilina, Juventus Žilina, MFK Dukla 
Banská Bystrica 
2.turnaj  12.12. E skupina v Badíne – Zvolen, Martin, Podbrezová, Jupie B. Bystrica 
II. kolo: 
Turnaj 11. 1. 2019 v Badíne / 6 družstiev / 
III. kolo: 19.1. 2019 v Poprade, 
FINÁLE : 1. – 2. 2. 2019 v Púchove. 
2/   Ponuka  SFZ :  v prípade záujmu je možnosť 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 môžete obratom kontaktovať.  
3/    V Žiline sa uskutoční 28. decembra 2018 v poradí už 19. ročník halového turnaja Junior Vix  Cup 
dievčat do 16 rokov.  Predbežný záujem a informácie na tel. čísle  0905 342399. 
4/ Kluby, ktoré usporiadate do konca roka nejaké turnaje, dajte na vedomie ich termíny, aby sa 
pomohlo pri ich propagácii.   
 
Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Ma tejka)  
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali . V prípade zmeny 

štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (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 manažéra je potrebné vyplniť príslušný 



formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na 
Matriku SFZ.  

2. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 5.12.2018 (streda) o 10,00 hod. v B. Bystrici.  
3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalov ej infraštruktúry 

je Martin Ivanko,Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.  
4. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na 

používanie Videoarchívu , tak SFZ vytvoril návod pre používate ľov . Spomínaný link: 
https://www.futbalsfz.sk/3088.  

 
Delegovanie:  
01.12.2018  (sobota) HSM SFZ MŽ 1 kolo  skupina E - ŠH Badín 09.00 - 15.00 Šimko, Bulla 
02.12.2018  (nedeľa) HSM SFZ SŽ 1 kolo  skupina E - ŠH Badín 09.00 - 15.00 Šimko, Bulla  
 
08.12.2018  (sobota) HSM SFZ SŽ 1 kolo  skupina F - ŠH Badín 09.00 - 15.00 Bulla, Legíň 
09.12.2018  (nedeľa) HSM SFZ SŽ 1 kolo  skupina G - ŠH Badín 09.00 - 15.00 Bulla, Legíň 
 
15.12.12018 (sobota) HT "O pohár J.Vengloša" ŠH Šiavničky  BB 09.00 - 16.00 - Šimko, oprava Bulla 
 
 


