Spravodajca č. 47/2016-17

9. 6. 2017

Výkonný výbor SsFZ (predsada Jozef Paršo)
Dňa 6.6.2017 zasadal VV SsFZ, ktorý:
Minútou ticha si uctil pamiatku nedávno zosnulého predsedu Odvolacej komisie SsFZ p. Dušana Čabana,
Vzal na vedomie:
- informácie podané predsedom SsFZ o činnosti a rozhodnutiach vyšších futbalových orgánov,
- informácie predsedov riadiacich komisií ŠTK a KM o priebehu jarnej časti súťaží a informáciu o príprave
nového súťažného ročníka – prihlášky a „návratka“,
- informáciu S. Neuschla o zasadnutí klubov II. ligy a o vzniku Asociácie klubov druhej futbalovej ligy,
- Informáciu predsedu SsFZ o uzatvorení zmluvného vzťahu SsFZ s firmou DOXXbet, s.r.o. o zabezpečení
reklamných a marketingových služieb ako aj s firmou ATTAK výrobné družstvo k zabezpečeniu plnenia tohto
zmluvného vzťahu,
Prerokoval:
- informáciu vedúceho sekretára SsFZ o stave príprav RS SsFZ 2017/2018 a predložených návrhoch na jeho
zmeny a doplnenie, ktoré predložil predseda SsFZ J. Paršo, podpredseda SsFZ I. Krško, predseda ŠTK J.
Jekkel a vedúci sekretár ,
- návrh KR SsFZ na zmeny v nominačných listinách R a DZ pre nový súťažný ročník,
- program prípravy regionálnych výberov mládeže SsFZ v II. polroku 20017,
- informáciu o stave príprav seminára pre trénerov, ktorý sa má uskutočniť 24.6.2017 v Bobrovci a informáciu
nízkom počet prihlásených trénerov, čo môže ohroziť jeho konanie,
- zabezpečenie dekorácie víťaza III. ligy STRED,
Schválil:
- poverenie pre Ladislava Krnáča vedením Odvolacej komisie SsFZ do konania Konferencie SsFZ 15.12.2017
a za riadneho člena OK schválil doterajšieho náhradníka Ing. Jozefa Hrivíka,
- návrhy na zmeny a doplnky v RS SsFZ 2017/2018, tak ako boli predložené navrhovateľmi, resp. upravené VV
po prerokovaní,
- na návrh vedúceho sekretára plán práce orgánov SsFZ na II. polrok 2017,
- na základe predloženého návrhu TMK SsFZ plán prípravy regionálnych výberov mládeže SsFZ na II. polrok
2017,
- na návrh sekretariátu a KR SsFZ prerozdelenie prostriedkov uhradených FK za neplnenie podmienky o počte
rozhodcov v celkovej sume 4.130 € na jednotlivé ObFZ,
- nominačné listiny R a DZ SsFZ pre súťažný ročník 2017/2018,
- návrh na zaradenie D. Zdechovana na nominačnú listinu DS SFZ pre súťažný ročník 2017/2018.

Aktív ŠTK a KM
Tradičný aktív ŠTK a KM SsFZ sa uskutoční, tak ako sme to avizovali v predchádzajúcich spravodajcoch dňa
3.7.2017 (v pondelok) o 15,00 hod.,
ako obyčajne vo veľkej zasadacej miestnosti OÚ v B. Bystrici, nám. Ľ. Štúra 1.
Program aktívu:
1. Otvorenie
2. Príhovor predsedu SsFZ
3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016/2017 – predsedovia odborných komisií SsFZ
4. Odovzdanie ocenení najúspešnejším kolektívom dospelých a mládeže v súťažnom ročníku 2016/2017
5. Príprava nového súťažného ročníka 2017/2018 - zmeny v FN a RS SsFZ
6. Pridelenie čísel v súťažiach dospelých a mládeže
7. Záver
Na aktív pozývame zástupcov FK, ktorých družstvo(á) budú štartovať v súťažnom ročníku 2017/2018 v súťažiach
riadených SsFZ, sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, zástupcov ŠTK a KM ObFZ v pôsobnosti SsFZ. Osobitné
pozvánky na aktív nebudeme zasielať. Žiadame touto cestou sekretárov ObFZ, aby o konaní aktívu informovali FK,
ktorých družstvá postupujú pre nový súťažný ročník do súťaží SsFZ. Zároveň žiadame ObFZ v pôsobnosti SsFZ, aby
na sekretariát SsFZ najneskôr do 20.6.2017 nahlásili postupujúce družstvá (nie iba víťazov) do súťaží dospelých
a mládeže v riadení SsFZ. U družstiev dospelých zároveň uvedú, či uvedený FK plní podmienku o počte
mládežníckych družstiev v zmysle RS SsFZ.
Pred konaním aktívu – od 11,00 hod. zasadnutie VV SsFZ.
FK III. ligy:
Vzhľadom na nové funkcionality ISSF futbalnet, ktoré sú momentálne v skúšobnej prevádzke, rozhodli sme sa
v spolupráci so SFZ začať využívať možnosť umiestniť v tomto systéme videozáznam z MFS. Po zvážení technických
možností vyskúšame túto funkcionalitu v priebehu jarnej časti súťažného ročníka u FK III. ligy. ISSF manažér klubu

III. 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 manažér klubu, cez funkciu „Pomoc“
v ISSF s textom: „Žiadam o prístup do modulu pre nahrávanie videí pre FK.....“. Následne sa videotechnik prihlási na
adrese http://video.sportnet.online/ - ikona vpravo hore Prihlásiť sa.Po sprístupnení modulu nahrá zodpovedná osoba
za video záznam z MFS. V prípade nejasností, prípadne problémoch s registráciou kontaktujte: M. Majerová 0903
584 383, prípadne františek.ferenc@futbalsfz.sk .
Takto zaevidovaná osoba nahrá, podľa možností do 48 hod., videozáznam do systému (sme v skúšobnej prevádzke,
môže sa pokúsiť nahrať aj staršie video) :
- prvé okno – prvý polčas, bod nula je pokyn R na zahájenie stretnutia,
- druhé okno – druhý polčas, bod nula je pokyn R na zahájenie II. polčasu,
- tretie okno – zostrih dôležitých momentov stretnutia (highlight): góly, PK, príležitosti, vylúčenie, zaujímavosti
– podľa uváženia v trvaní 2, max do 3 min.
Dúfame, že táto nová funkcionalita prispeje tak k zjednodušeniu práce s videozáznamom (FK - riadiace komisie, KR),
ako aj ku propagácii jednotlivých klubov a našej najvyššej súťaže u širokej verejnosti.V tejto fáze odporúčame klubom
a ich povereným osobám (videotechnik), aby uvedenú funkcionalitu skúšali v MFS končiaceho sa súťažného ročníka,
prípadne aj umiestnením staršieho videozáznamu tak, aby v novom súťažnom ročníku nemali s touto funkcionalitou
problém, keď jej splnenie nariadi RS SsFZ 2017/2018. Doteraz sme zaznamenali na video.sportnet.online záznam
z MFS L. Hrádok – Kremnička (24. kolo - úplne vzorovo!) a Podbrezová B – N. Baňa(30. kolo).

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
1. ŠTK schvaľuje:
 16.06.2017 /piatok/ o 17,30 hod. 28.kolo L. Hrádok – Námestovo /dekorovanie III. liga/
 18.06.2017 /nedeľa/ o 17,30 hod. 28.kolo III. liga Žarnovica – Lučenec /ihr. Dolná Ždaňa/
2. Termínová listina súťažného ročníka 2017/2018 je zverejnená na stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK - materiály
3. Nedostatky v MFS: Málinec – SantrioLáza /H farba výstroja, s upozornením!/
4. Oneskorené začiatky: Rakytovce – Jupie Badín /hlásateľská služba a časomiera/, Krupina – Sásová /posunutie
začiatku predzápasu/, Muráň – V. Blh /oneskorený príchod H/, Divín – Čebovce /D –organizačné nedostatky/
5. Oprávnené štarty hráčov na osobný doklad totožnosti: Krásno – Detva /Detva 2x/
6. V záujme regulárnosti ukončenia súťaží dospelých sa posledné 2 vyžrebované kolá odohrajú v rovnakom termíne
11.6.2017 a 18.6.2017 v UHČ (RS SsFZ 2016/2017 kap. VI/6c).
7. Priebežný stav súťaží SFZ a SsFZ je zverejnený na stránke SsFZ v časti priebežný stav súžaží.
8. Informácie k podávaniu elektronických prihlášok v ISSF pre súťažný ročník 2017/2018:
 Súťaže SFZ – II. liga – do 15. 6. 2017 do 24.00 hod. (štvrtok) na SFZ!
 Slovenský pohár / Slovnaft Cup – do 30. 6. 2017 do 24,00 hod. (piatok) na SFZ!
 Súťaže SsFZ – III. liga, IV. liga, V. liga – do 22.6.2017 do 24,00 hod. (štvrtok) na SsFZ!
 Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa –
Prihláška do súťaže. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzania farby
dresov v prihláške je len pre súťaže dospelých. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej
faktúry za mesiac jún 2017. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500 / 370 / 230
€). Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je vyplnená „Návratka“ s aktuálnymi kontaktnými údajmi o klube, ktoré
sú potrebné pre zostavenie adresára FK, krorý bude prílohou RS SsFZ 2017/2018.
 Požiadavky FK k prideľovaniu čísel pre nový súťažný ročník 2017/2018 /dospelí, mládež/ sa budú spracovávať
na SsFZ v BB dňa 26.6.2017, nasledne budú zverjnené na stránke SsFZ a oficiálne budú prezentované v
pondelok 3.7.2017 na aktíve ŠTK a KM.

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)
1. KM oznamuje:.
a) Termín pre zaslanie prihlášok do súťaží mládeže, riadených SsFZ, pre súťažný ročník 2017/2018, je
do22.6.2017(štvrtok) do 24,00. Hlavičky súťaží v ISSF sú už aktívne, FK sa môžu dnešným dňom do
súťaží v novom súťažnom ročníku prihlasovať.
Termín je nutné dodržať, lebo dňa 23.6.2017(piatok) o 10,00 začne KM so spracovávaním prihlášok a
zadeľovaním družstiev do súťaží, 26.6 2017 (pondelok) ráno už bude prideľovať štartovné čísla.
 Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník si FK aktivujú cez ISSF - Elektronická podateľňa Prihláška do súťaže.
 Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo.
 Dohodu o spoločnom družstve predloží FK minimálne skenovej podobe e-mailom do 22.6. do 24,00,
fyzicky do 26.6.2017 na adresu KM SsFZ, V prípade dohôd KM SsFZ a FK postupujú v zmysle
Predpisu 1/2016 zverejneného na stránke SsFZ – Komisie – Komisia mládeže – Materiály.
 Dohodu o striedavom štarte hráča – max. 5 hráčov za jedno družstvo mládeže predložia FK pre súťaže
dorastu do 2.8.2017 a pre súťaže žiakov do 16.8.2017.
 Termínovú listinu pre súťažný ročník 2017/2018 nájdete na stránke SsFZ v časti Komisie – Komisia
mládeže – Materiály.

b) Aktív ŠT a KM SsFZ sa uskutoční dňa 3.7.2017 (pondelok) o 15,00.
c) Oznamujeme FK, že od budúceho súť.roč. 2017/2018 budú podľa RS SsFZ platiť nasledovné úradné hracie
dni:
 Dorast II.liga U19, U17 - NE 10,00 a 12,30.
 Dorast III. a IV. liga - SO 14,00.
 Žiaci - SO 10,00 a 12,00.
Žiadame FK, aby si prípadné výnimky prispôsobili podľa uvedených úradných hracích dní. Všetky
výnimky na nedeľu, pokiaľ to nebudú predzápasom dospelých budú schválené so začiatkom
najneskôr o 11,00 hod.
d) Upozorňujeme FK budúcich IV. líg dor. U19, že od súť. roč. 2017/2018 vojde do platnosti povinnosť
vyhotovovať videozáznam aj pre túto súťaž. Vyhotovovanie videozáznamov bude teda povinné pre všetky
súťaže dorastu a stretnutia II. ligy U15..
e) Upozorňujeme FK v dostatočnom predstihu, že KM sa v novom súťažnom ročníku 2017/2018 od jeho začiatku
intenzívne zameria na kontrolu plnenia ustanovení SP – čl.50 body 1,2 a čl.56 bod d), týkajúcich sa
zdravotného zabezpečenia stretnutí a zdravotnej spôsobilosti hráčov dorastu a žiakov.
f) Berieme na vedomie ospravedlnenie FK Sliač U15,13 za neúčasť na stretnutí Lučenec–Sliač.
g) Berieme na vedomie list FK Bytča k štartu družstva dorastu v budúcom súťažnom ročníku.
h) Berieme na vedomie list starostu FK Braväcovo o zmene kontaktných údajov obce.
i) Žiadame R Patakyho o písomné zdôvodnenie oneskoreného začiatku stretnutia o 25´ - Krupina – Hnúšťa, III.
Liga U19 Juh v termíne do 14.6.2017. V rámci vyjadrenia uvedie chronologicky pripravenosť družstiev
v zmysle SP čl.67/1a,b.
j) KM ruší stretnutie IV. ligy dor.sk.D – 25.kolo (Nenince – Málinec) z dôvodu podania FK Málinec.
k) KM ruší stretnutie III. ligy dor.sk.Sever – 25.kolo (Ludrová – O. Veselé) z dôvodu podania FK O. Veselé.
l) Prípadné barážové stretnutie víťazov II. líg U15 sa uskutoční dňa 21.8.2017 – streda o 17,00 na ihrisku v BB –
Kremničke.
m) Žiadame predložiť videozáznam do 14.6.2017
FK Belá (U15) zo stretnutia 24.kola (Belá – Dlhá nad Oravou),
n) Žiadame predložiť sken RP do 14.6.2017 na mladezssfz@gmail.com :
František Jagelka (1294798) – Tvrdošín (U19),
Martin Horvát (1306479) – Tvrdošín (U17),
Norbert Kovalík (1360872) – Tvrdošín (U17).
o) Neskoré začiatky:
Turzovka – Zákamenné (U19) – dodatočná zmena nominácie D,
O.Veselé – Rosina (U19) – problémy s internetom D,
Krupina – Hnúšťa (U19) – dodatočná zmena nominácie D,
O. Polhora . Lisková (U19) – problémy s internetom D,
Belá – Dlhá nad Oravou (U15) – neskorý príchod H,
Vrútky – diviaky (U15) – neskorý príchod H.
p) Odstupujeme:
DK SsFZ – FK Tvrdošín (U19) za nedohratie stretnutia 24. kola (Námestovo – Tvrdošín),
DK SsFZ – FK Bytča (U19) za nenastúpenie na stretnutie 24.kola (Bytča – Belá),
DK SsFZ – FK Krásno nad Kysucou (U19) za nedohratie stretnutia 24.kola (Staškov – Krásno nad Kysucou),
DK SsFZ – FK Očová (U19) za nenastúpenie na stretnutie 24.kola (Heľpa – Očová),
DK SsFZ – FK Kalinovo (U19) za nedohratie stretnutia 24.kola (Kalinovo – Nenince),
KR SsFZ – R Fáber, AR Horný nedodržanie RS X/7,
KR SsFZ – R Moják, neskoré uzatvorenie ZoS Námestovo – Tvrdošín U17,
HK SsFZ – zaslanú dokumentáciu FK Dudince k stretnutiu IV.ligy U19, 22.kolo Dudince – Cinobaňa.
2. KM schvaľuje zmeny termínov, miest a časov
Dorast
a) III. liga dor.sk.Sever – 25.kolo (Krásno nad Kysucou – Bytča) 11.6.2017 o 12,00 – zmena UHČ.
b) III. liga dor.sk.Sever – 25.kolo (Štiavnik – Vrútky) z 10.6. na 8.6.2017 o 17,30 – predohrávka z dôvodu
uzávierky cesty Strečno.
c) IV. liga dor.sk.C – 25.kolo (Očová – Hrochoť), 11.6.2017 o 14,30 – zmena ÚHČ,
d) II. liga U19,U17 – 26.kolo (Námestovo – Jupie BB ) z 18.6. na 17.6.2017 o 16,00.FK Jupie uhradí 10 €
v MZF.
Žiaci
e) II. liga U15, U13 sk.Sever – 25.kolo (Krásno nad Kysucou – Belá) 10.6.2017 o 10,00 (U13) a 12,00 (U15) –
zmena poradia.
f) II. liga U15, U13 sk.Sever – 25.kolo (Žilina – Martin) 10.6.2017 o 9,00 a 11,00 – zmena UHČ z dôvodu
uzávierky cesty Strečno.
3. KM kontumuje MFS:
a) II. liga U19 – 23.kolo (Tvrdošín – Jupie), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Jupie, podľa SP čl.
82/b – oprava ÚS 46/4a).
b) II. liga U19 – 24.kolo (Námestovo – Tvrdošín), priznávame 3 body a skóre 5:0 ponechávame v platnosti
v prospech FK Námestovo, podľa SP čl. 82/g,
c) III. liga dor.sk.Sever – 24.kolo (Bytča – Belá), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Belá, podľa SP čl.
82/b,

d) III. liga dor.sk.Sever – 24.kolo (Staškov – Krásno nad Kysucou), priznávame 3 body a skóre 7:0 ponechávame
v platnosti v prospech FK Staškov, podľa SP čl.82/g,
e) IV. liga dor.sk.C – 24.kolo (Heľpa – Očová), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Heľpa, podľa SP
čl.82/b,
f) IV. liga dor.sk D – 24.kolo (Kalinovo – Nenince), priznávame 3 body a skóre 0:6 ponechávame v platnosti
v prospech FK Nenince, podľa SP čl.82/g,
g) III. liga U15, U13 sk.C – 15.kolo (Kováčová – S. Ľupča), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK
Kováčová, podľa SP čl. 82/b,
h) III. liga U15, U13 sk.C – 15.kolo (Lučenec – Sliač), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Novohrad
Lučenec, podľa SP čl. 82/b.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)
D-806 DK upozorňuje funkcionárov FK na pokračujúcu novinku v ISSF pri nahrávaní nominácií na stretnutia v prípade,
že na stretnutie je nominovaný hráč, ktorý v tomto čase má uloženú nepodmienečnú disciplinárnu sankciu a toto je
riadne zaevidované v ISSF (DK všetky disciplinárne sankcie nahráva do ISSF formou uznesenia). Takýto hráč bude
mať pri nominácii vo “svojom" riadku vysvietený červený výkričník, čo znamená, že by nemal nastúpiť na dané
stretnutie. Takto vytvorený zápis o stretnutí aj napriek tomu môže byť schválený rozhodcom, pričom ale táto
skutočnosť bude zaevidovaná v historickom cykle stretnutia. Táto novinka je stále v skúšobnej prevádzke, bude sa
ešte naďalej dopracovávať, preto ju považujte zatiaľ len ako informatívnu. Za štart hráča v stretnutí bol a bude vždy
zodpovedný príslušný FK, preto pri akýchkoľvek nezrovnalostiach pred stretnutím týkajúcich sa „červeného výkričníka“
je zbytočné telefonicky kontaktovať predsedu DK SsFZ, ktorý Vám objektívne nemôže a nevie konkrétne odpovedať
na problém ohľadom štartu niektorého z hráčov družstva. Zároveň problém „červeného výkričníka“ pred stretnutím
neriešia ani delegované osoby.
D-875 Ján Kršák vedúci družstva FK Žarnovica dorast 6 SN od 29.5.17, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.
D-876 František Kováč 1303444 Žarnovica 8 SN od 29.5.17, DP 37-3 a 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.
D-877 FK Žarnovica dospelí dorast pokuta 100 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 48-1c a 48-4 za neprístojnosti hráča
a vedúceho družstva v stretnutí IV. ligy skupina C dorast Pliešovce-Žarnovica.
D-878 Jozef Jakubec 1266630 Bušince 1 SN od 3.6.17, uhradiť 5 € v MZF.
D-879 Miroslav Farkaš 1343632 Málinec 2 SN od 5.6.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-880 Adam Tarana 1274136 Radoľa 2 SN od 5.6.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-881 Na základe podnetu KM SsFZ FK Kalinovo dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za
predčasné skončenie stretnutia IV. ligy skupina D dorast Kalinovo-Nenince.
D-882 Na základe podnetu KM SsFZ FK Tvrdošín SD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za
predčasné skončenie stretnutia II. ligy SD Námestovo-Tvrdošín.
D-883 Na základe správy DZ Ján Melich 1103860 Málinec DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DS.
D-884 Na základe správy DZ Ján Melich 1103860 Málinec 2 SP do 30.9.17, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.
D-885 Peter Samec 1230609 Strečno 2 SN od 5.6.17, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.
D-886 Lukáš Mikuš 1294737 Závažná Poruba 2 SN od 5.6.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-887 Tomáš Chylák 1314072 Juventus Žilina B 2 SN od 5.6.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-888 Juraj Mlynček 1331627 Závažná Poruba 2 SN od 5.6.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-889 Štefan Rubint 1239116 Fiľakovo 1 SN od 5.6.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-890 Radoslav Bartoš 1200603 Nová Baňa 1 SN od 5.6.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-891 Tomáš Gavlák 1156346 Staškov 1 SN od 5.6.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-892 Roman Radoš 1159397 Selce DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DS, uhradiť 10 € v MZF.
D-893 Slavomír Spišák R DK menovanému dňom 12.6.17 pozastavuje výkon funkcie do doriešenia previnenia.
D-894 Róbert Forrai DZ DK menovanému dňom 12.6.17 pozastavuje výkon funkcie do doriešenia previnenia.
D-895 Maroš Kolény 1197250 Dobrá Niva 1 SN od 5.6.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-896 Na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí Oliver Fajd vedúci družstva FK Radzovce dospelí DK
menovanému dňom 5.6.17 pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.
D-897 Tomáš Taška 1309044 Predmier 4 SN od 5.6.17, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.
D-898 Na základe podnetu KM SsFZ FK Krásno nad Kysucou dorast 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za
predčasné skončenie stretnutia III. ligy skupina Sever dorast Staškov-Krásno nad Kysucou.
D-899 Na základe podnetu KM SsFZ FK Bytča dorast 100 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva
na stretnutie III. ligy skupina Sever dorast Bytča-Belá
D-900 Jakub Režňák 1334827 Veľký Krtíš 4 SN od 8.6.17, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.
D-901 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 5.6.17 na 1 MFS:
Nikola Tasič 1385673 Makov, uhradiť 10 € v MZF.
Miroslav Neušel 1259909 Kremnička, uhradiť 10 € v MZF.
SzabolcPál 1376565 Lučenec, uhradiť 10 € v MZF.
Samuel Gibala 1266080 Veľký Krtíš, uhradiť 10 € v MZF.
Gabriel Zachar 1143220 Slovenské Ďarmoty, uhradiť 10 € v MZF.
Dávid Čičala 1263092 Rudina, uhradiť 10 € v MZF.
Pavol Ripel 1244042 Belá, uhradiť 10 € v MZF.
MladenTosič 1375034 Liptovský Mikuláš Palúdzka, uhradiť 10 € v MZF.
Ľubomír Roško 1123051 Banská Štiavnica, uhradiť 10 € v MZF.
Štefan Marko 1083315 Sásová, uhradiť 10 € v MZF.
Marek Chromek 1167897 Kokava nad Rimavicou, uhradiť 10 € v MZF.
Peter Petík 1148828 SantrioLáza, uhradiť 10 € v MZF.

Michal Maslaňák 1144217 Dolná Strehová, uhradiť 10 € v MZF.
Tomáš Pastier 1305535 Rakytovce, uhradiť 5 € v MZF.
Matúš Szabo 1308854 Bánová, uhradiť 5 € v MZF.
Matej Melišík 1265925 Zvolen, uhradiť 5 € v MZF.
Peter Nekoranec 1288957 Podvysoká, uhradiť 5 € v MZF.
Augustín Štefanica 1308998 Višňové, uhradiť 5 € v MZF.
Matúš Michalec 1296479 Radoľa, uhradiť 5 € v MZF.
Norbert Lámer 1300809 Málinec, uhradiť 5 € v MZF.
D-902 Pozastavenie výkonu športu za 9 ŽK od 5.6.17 na 1 MFS:
LeandroSilvaLopes 1362475 Lučenec, uhradiť 10 € v MZF.
D-903 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:
D-846 Jozef Ganišin 1352219 Krásno nad Kysucou na 1 SP do 31.10.17, uhradiť 5 € v MZF.
D-904 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 13.6.17:
zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Jesenské-Radzovce.
D-905 DK predvoláva na zasadnutie dňa 15.6.17:
o 16:00 hod. zo stretnutia Lieskovec-Selce V. liga skupina C dospelí Slavomír Spišák R a Róbert Forrai DZ.
o 16:15 hod. zo stretnutia Jesenské-Radzovce V. liga skupina D dospelí Stanislav Riša AR1 a FK Radzovce
Oliver Fajd vedúci družstva.
Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych sankcií.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP SFZ.

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)
1. Prerokovaná sťažnosť FK: Juventus Žilina U14 (Zvolen – Juventus Žilina) – stanoviská postúpené KR a DK SFZ.
2. Žiadame zaslať videozáznamy z MFS: Málinec – Láza, Podbrezová B - Kalinovo do 13.06.2017 pod následkom
návrhu DK SsFZ na uloženie pokuty v zmysle RS 2016/2017.
3. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietkya sťažnosti na výkon
rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale
2016/2017. Pri sťažnosti voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude
súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK.V prípade neopodstatnenosti bude KR žiadať uhradenie poplatkov
v zmysle kapitoly XXIII RS.
4. KR upozorňuje FK na povinnosť uvedenú v kapitole XVI. Rozpisu súťaží vo futbale 2016/2017:
Bod 4: V prípade, ak má videotechnik akékoľvek problémy pri vyhotovovaní videozáznamu, ktoré môžu zapríčiniť
nesplnenie podmienok stanovených RS, oznámi túto skutočnosť ihneď HU. HU o tom v polčase, resp. najneskôr
po ukončení MFS upovedomí DZ, resp. R. Dodatočné ospravedlnenie kvality videozáznamu bez splnenia
uvedenej povinnosti počas, resp. po MFS nebude akceptované. DZ resp. R uvedie nedostatky týkajúce sa
vyhotovovania videozáznamu v Oznámení a nechá tento záznam podpísať HU.
Dôrazne Vás žiadame o dôkladnú kontrolu videokamier pred stretnutím, nakoľko v prípade zistenia
nedostatkov pri podaní sťažnosti klubu KR navrhne DK SsFZ 300 € pokutu za manipuláciu
s videozáznamom!
Bod 6: Usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť príslušný typ kábla zodpovedajúceho aktuálnym štandardom, aby
v prípade potreby bolo možné videotechnikom po MFS videozáznam prehrať na notebook, prípadne počítač R,
resp. DZ.
5. Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkami všetkých R sa uskutoční 5. júla 2017 (streda –
štátny sviatok) v B. Bystrici. Podmienkou účasti R na FP je potvrdenie o lekárskej prehliadke. Programy sú
zverejnené na webe SsFZ: Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály (program FP + LS R) a Komisie –
Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu – Materiály (program LS DZ).
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií
zúčastniť, nakoľko sú podmienkou k delegovaniu R a DZ v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018.
6. Náhradný termín fyzických previerok rozhodcov SsFZ sa uskutoční 28. júla 2017 (piatok) v Banskej Bystrici.
7. KR SsFZ upozorňuje R a DZ na dôsledné rešpektovanie nariadenia, uvedeného v novelizovanom odst. 14 kap.
XX. RS 2016/2017 v znení:
V prípade, keď R, resp. DZ po uzatvorení zápisu zistí, že v zápise je nesprávne uvedený, resp. neuvedený
napomenutý hráč, resp. nesprávne uvedený popis priestupku vylúčeného hráča, podaním v ISSF na KR a DK (pri
ŽK a ČK) a podaním v ISSF na ŠTK, resp. KM (pri ŽK) na túto skutočnosť upozorní príslušné komisie.
8. KR SsFZ oznamuje DZ, že v prípadoch, ak R v stretnutí udelí ČK, alebo nariadi PK, DZ je povinný overiť si
správnosť rozhodnutia R aj prostredníctvom videozáznamu a uviesť to v správe DS (časť F) ako informáciu
a v správe DPR (časť 12) včítane výsledku vzhliadnutia.
9. KR upozorňuje R, že v prípade neodohratia MFS (nespôsobilosť HP atď.) je nevyhnutné podať v ISSF podanie
na ekonomickú komisiu prostredníctvom „Elektronickej podateľne“ s uvedením informácie o aké MFS ide a či
sa delegované osoby dostavili na miesto stretnutia alebo nie (z dôvodu odlišnej fakturácie).
10. Ospravedlnenie R: Krajči 5.7. LS, Legíň 24.7.-4.8., Horák 18.6., Čičmanec 18.6.,

Odvolacia komisia SsFZ (Ladislav Krnáč – poverený vedením)
1.Rokovanie OK formou per rollam:

Odvolanie TJ Snaha Zborov nad Bystricou voči rozhodnutiu DK SsFZ pod D-681, zverejnené v Spravodajcovi SsFZ č.
40/2016-17 z 21.4.2017.
Odvolacia komisia, na základe hlasovania členov formou per rollam, v zmysle čl. 85/2b odvolanie zamieta.
DK udelila pokutu v súlade s DP, na základe návrhu KM, ktorá postupovala v zmysle RS SsFZ 2016/2017
a postupovala tak, ako postupuje v zmysle RS vždy v obdobných prípadoch.
2.Zasadnutie OK k prerokovaniu odvolania trénera TJ Tatran Or. Veselé M. Hollého voči rozhodnutiu DK SsFZ pod D775, odstúpeného OK pod D-832, sa uskutoční 22.6.2017 (štvrtok) o 15,00 hod. na SsFZ. Zároveň pozýva na 16,00
hod. M. Hollého.

Trénersko metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)
1. TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie
(za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 5 hodín dňa 24. júna 2017 (sobota) v Bobrovci
pri Liptovskom Mikuláši od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na
úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 10. júna 2017 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou
na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10.- € je potrebné
uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK9709000000000050192944, variabilný
symbol: 700 , správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ Schvaľujeme výsledky záverečných turnajov žiačok v Podbrezovej a v Ľubochni.
2/ Víťazom finálovej skupiny sa stalo družstvo Ružomberok – Ľubochňa, ktoré postúpilo na finálový turnaj ligy žiačok
v Poprade v dňoch 16.- 18. 6. 2017.
3/ V lige junioriek žiadame domáce družstvá ihneď po odohratí zostávajúcich zápasov nahlásiť ich výsledky v záujme
uzatvorenia súťaže.
4/ Víťazi súťaží – ligy žiačok a ligy junioriek budú ocenení na aktíve SsFZ dňa 3.7. 2017.
5/ Žiadame kluby, aby nahlásili prípadné konanie turnajov, ktoré majú v pláne usporiadať v tomto roku v záujme ich
propagácie a pomoc pri zabezpečovaní účasti.
Zároveň je treba nahlásiť prípadný záujem o usporiadanie dievčenského festivalu v tomto roku. Informácie k tomu
budú poslané na požiadanie.
6/ Pracovné stretnutie zástupcov klubov ženských súťaží sa uskutoční s najväčšou pravdepodobnosťou v jednom
z termínov 26.6. alebo 29.6. v Martine, kde by sa mal konať dievčenský festival. Na stretnutie sa pozývajú
zástupcovia súčasných účastníkov ženských súťaží SsFZ, ale aj avizovaní noví záujemcovia do týchto súťaží.
Pozvánky budú posielané do 15. 6. 2017.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
Na základe novelizácie RaPP z 14.3.2017 čl. 12/8 sa registrácia hráča vykonáva bez obmedzenia, s výnimkou
uvedenou v čl. 19/5,6.

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 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. Sekretariát upozorňuje FK na termín splatnosti MZF za mesiac máj 2017, ktorý je 12.6.2017.

