Spravodajca č. 14/2018-19

28. 9 .2018

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt:0902229333)
1. Úprava RS SsFZ 2018/2019.
Kap. XI./7- Štart a striedanie hráčov – posledná odrážka:
 družstvo mládeže (s výnimkou kategórie U13 a U12) môže v priebehu druhého polčasu požiadať
o striedanie v prerušenej hre bez obmedzenia.
2. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS:
 29.09.2018 /sobota/ o 15,00 hod. 9.kolo IV. liga J Šalková – Detva
 29.09.2018 /sobota/ o 11,00 hod. 9.kolo IV. liga J Rakytovce – Medzibrod
 30.09.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 9.kolo V. liga A Strečno – Zborov n. Bystricou /ihrisko Zborov n.
Bystricou/
 30.09.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 9.kolo V. liga D Hajnáčka – Vinica /ihrisko Vinica/
 06.10.2018 /sobota/ o 14,30 hod. 10.kolo V. liga C BŠ/ŠB – D. Niva /ihrisko Š. Bane/
 06.10.2018 /sobota/ o 14,30 hod. 10.kolo TIPOS III. liga Zvolen – L. Štiavnica
 07.10.2018 /nedeľa/ o 10,30 hod. 10.kolo TIPOS III. liga Podbrezová B – Ružomberok B /UT Skalica/
 07.10.2018 /nedeľa/ o 14,30 hod. 10.kolo IV. liga S Makov – Belá Dulice/ihrisko Belá Dulice/
 13.10.2018 /sobota/ o 15,00 hod. 11.kolo IV. liga J Šalková – Pliešovce
 17.10.2018 /streda/ o 15,00 hod. 6.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – L. Štiavnica
 20.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga C BŠ/ŠB – Krupina /ihrisko Š. Bane/
 20.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Lučenec
 20.10.2018 /sobota/ o 15,00 hod. 12.kolo V. liga A Višňové – Strečno
 21.10.2018 /nedeľa/ o 14,00 hod. 12.kolo IV. liga S Makov – Žabokreky /ihrisko Žabokreky/
 27.10.2018 /sobota/ o 15,00 hod. 13.kolo IV. liga J Šalková – Kováčová
 28.10.2018 /nedeľa/ o 13,00 hod. 13.kolo V. liga D Málinec – Olováry
 30.10.2018 /utorok/ o 13,30 hod. 7.kolo V. liga C Lieskovec – BŠ/ŠB
3. ŠTK žiada o zaslanie oskenovaných RP v termíne do 2.10.21018 na adresu stk.ssfz@gmail.com :
D.
Kubín /Šipka 1231791/, Kováčová /Ľupták 1281116/, V. Krtíš /Krnáč 1265407/, Sklabiná /Paučo1210762/.
V prípade nesplnenia požiadavky, ŠTK pristúpi k herným postihom v MFS 8.kola a prípady odstúpime DK
SsFZ.

Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM)
(mladezssfz@gmail.com)
1. KM nariaďuje zmeny ÚHČ z dôvodu nedostatku rozhodcov:
a) IV. liga U19 sk. B – 9.kolo (Rabča - L. Hrádok) 29.9.2018 o 12,00
b) III. liga U19 sk. Sever – 10.kolo (Bytča – Bánová) 6.10.2018 o 15,00
c)IV. liga U19 sk. A – 10.kolo (Stráňavy – Štiavnik) 6.10.2018 o 15,00
d) IV. liga U19 sk. A – 10.kolo (Varín – Oščadnica) 6.10.2018 o 15,00
e) IV. liga U19 sk. B – 10.kolo (Diviaky – L. Lúžna) 6.10.2018 o 15,00
f) IV. ligy U19sk. B: 10.kolo Liptovský Hrádok - Lisková,7.10.2018 o 09:30
g) IV. liga U19 sk. C – 10.kolo (Lutila – Bzovík) 7.10.2018 o 10,30
h) II. liga U15, U13 sk. Juh – 10.kolo (Tornaľa – Žarnovica) 7.10.2018 o 10,00 a 12,00
i) III. liga U15, U13 sk. A – 10. kolo (Zborov n/Bys. – Predmier) 7.10.2018 o 9,30 a 11,30
j) III. liga U15, U13 sk. A – 10. kolo (K. N. Mesto B – Staškov) 7.10.2018 o 9,30 a 11,30
k)III. liga U15, U13 sk. B – 10. kolo (L. Hrádok – Klin ) 7.10.2018 o 12,00 a 14,00
2. KM schvaľuje zmeny termínov, ÚHČ a hracích plôch:
Dorast
a) II. liga U19, U17 – 11.kolo (Rakytovce – K. N. Mesto) z 13.10. na 12.10.2018 o 12,00 a 14,00 –
kolidovanie s dospelými, dohoda FK
b) II. liga U19, U17 – 11.kolo (L. Mikuláš – Jupie FŠMH) zo 14.10. na 12.10.2018 (piatok) o 12,00 a 14,30
c)III. liga dor. sk. Sever – 8.kolo (Tvrdošín – Krásno nad Kysucou) 3.10.2018 o 16,00 – nespôsobilá HP
d) III. liga dor. sk. Sever – 8.kolo (Belá –Stará Bystrica ) 3.10.2018 o 16,00 – nespôsobilá HP
e) IV. liga dor. sk. A – 10.kolo (Makov – L. Lúčka) 6.10.2018 o 14,30 – opačné poradie jeseň –jar, HP L.
Lúčka
f) IV. liga dor. sk. A – 12.kolo (Višňové – Strečno) z 21.10. na 20.10.2018 o 12,30
g) IV. liga dor. sk. A – 12.kolo (Makov – Štiavnik) 20.10.2018 o 10,00 – opačné poradie HP FK Štiavnik,
Žiaci
a) III. liga U15, U13 sk. C – 8.kolo (Brusno – Kováčová), 22.9.2018 na 02.10.2018 o 13:30 - dohoda FK

a. III. liga U15, U13 sk. A – 12.kolo (Makov – Bytča) 20.10.2018 o 10:00 – opačné poradie jeseň –jar,
HP Bytča
3. KM neschvaľuje zmeny termínov MFS:
a) III. liga U19,sk.Sever,11.kolo,(Staškov – Krásno n. Kysucou) z 13.10.2018 na 14.10.2018 , hrá sa
v pôvodnom termíne, RS kap. VI bod 5d resp. predohrať RS kap. VI. bod 7a
b) III. liga U15, U13 sk. A – 13.kolo (Staškov – Podvysoká) z 29.10.2018 na 24.10.2018 nesúhlas FK
Podvysoká
4. KM kontumuje MFS:
a) II. liga U15, U13 sk. Sever – 8.kolo (Dlhá nad Oravou – Belá), priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech TJ Družstevník Dlhá nad Oravou, podľa SP čl.82/b.
b) III. liga U13 sk. A – 8.kolo (Kysucké Nové. Mesto B – Terchová), priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech MŠK Kysucké Nové. Mesto B, podľa SP čl.82/b.
5. KM odstupuje:
DK SsFZ : ŠK Belá, nenastúpenie družstva na stretnutie, II. liga U15,U13,sk. Sever, 8.kolo,23.09.2018
FK Terchová, nenastúpenie družstva na stretnutie , III. liga U13 sk. A ,8.kolo, 23.09.2018
KR SsFZ: R – Ján Šága, IV. liga U19 Sk. D, Málinec – Čebovce, UHČ 14:00, nominácie uzavreté 14:33
R – Martin Janec , III liga U15,U13,sk.A,Makov–Bánová, chýba HU, výsledok konfrontácie.
KM žiada:
FK Príbelce o zaslanie video záznamu zo stretnutia Príbelce – Slov. Ďarmoty IV. liga U19sk.D, 8. kolo, (chýbal
videotechnik) do 3.10.2018, 24:00 KM SsFZ v prípade nesplnenia odstúpi DK.
FK Jesenské o zaslanie video záznamu zo stretnutia Jesenské – D. Strehová, IV. liga U19sk.D, 8. kolo, (chýbal
videotechnik) do 3.10.2018, 24:00 KM SsFZ v prípade nesplnenia odstúpi DK
FK Dlhá nad Oravou bezpodmienečné zaslanie RP hráčov , ktorí ich nemali v zápase Dlhá nad Oravou – Predmier,
3.liga U19 Sever, 8.kolo.Náhradný termín zaslania skenu 2.10.2018, 24:00 na mladežssfz@gmail.com.( porušenie SP
čl. 43, bod 6). KM SsFZ v prípade nesplnenia bude postupovať v zmysle SP čl.52. bod i.)
KM upozorňuje na nedostatky:
Neskoré začiatky:
Lučenec - Dudince (II. liga Juh U15, U13) neskorý príchod H
6. KM oznamuje:
a) KM ruší stretnutie IV. ligy dor.U19, sk. D - 9.kolo Dolná Strehová - Stožok
b) KM oznamuje účastníkom IV. ligy dor. U19 sk. D, že FK OŠK Stožok odhlasuje družstvo dorastu zo IV. ligy
U19, sk. D. Súťaž bude pokračovať s 9-timi účastníkmi.
c) neodohrá sa stretnutie IV. liga dor.U19, sk. C - 9.kolo Dudince- Hrochoť ( H nevycestujú na uvedené MFS)
d) FK a R a upozorňuje na nutnosť dodržiavania SP čl.49, bod 8 a RS XVI., bod 6 o povinnosti konfrontácií
u mládeže.
e) KM upozorňuje FK na nutnosť vyhotovenia video záznamu zo stretnutia a povinnosť pre súťaže dorastu,
a II.ligy U15 ( RS XVII. bod 1)
f) KM upozorňuje FK, ako organizátora stretnutia, že je v prípade neúčasti R v zmysle SP článku 79 -

Zápis zo stretnutia , bod 4 povinnosť urobiť papierový zápis zo stretnutia a bezodkladne po
stretnutí doručiť riadiacemu zväzu

g) KM upozorňuje FK III. liga U15, U13,sk. B, že v prípade neúčasti R je nutné využiť spustený vstup

„Rozhodca/Laik“. Ten režim klubový ISSF manažer aktivuje a umožňuje mu uložiť a uzavtvoriť nominácie D
a H, vytvoriť zápis a zaznamenať priebeh stretnutia podľa pokynov v ISSF. V takom prípade nie je povinnosť
urobiť papierový zápis !
h) VV upravil RS XI, bod 7 vypustením povinnosti v mládežníckych súťažiach obmedzujúcu povinnosť striedania
v 2. polčase max. 3 krát prerušiť stretnutie.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
Uuznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za udelenie ČK:
U 457: Marian Petrok 1057568 ( FK Iskra Hnúšťa, V. liga skupina D), na základe Správy Delegáta zväzu v 90 minúte
stretnutia HNS - držanie súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1b DP. DS na 1 súťažné
stretnutie od 16.09.2018 podľa čl. 46/ 2 DP.
U 458: Denis Berta 1319630 ( FK Slovenské Ďarmoty, IV. liga dorast U19 skupina D), vylúčený za hranie rukou mimo
PU podľa čl. 46/1a DP. DK upúšťa od potrestania podľa čl. 78/2 DP.
U 459: Lukáš Marcinek 1332629 ( MFK Zvolen, II. liga MD U17), vylúčený za HNS - sotenie rukami do chrbta súpera
nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP. DS na 2 súťažné stretnutia od 23.09.2018 podľa čl. 49/2a DP.
U 460: Vladimír Olšovský 1326285 (FK Slávia Staškov, III. liga dorast U19 skupina Sever), vylúčený za HNS, hrubé
urážky voči delegovaným osobám podľa čl. 48 /1c DP. DS na 2 súťažné stretnutia od 23.09.2018 podľa čl. 48/ 2b
DP.
U 461: Miroslav Bariak 1320030 (MFK Spartak Hriňová, III. liga dorast U19 skupina JUH), vylúčený za hrubá urážka
delegovanej osoby podľa čl. 48/1c DP. DS na 2 súťažné stretnutia od 23.09.2018 podľa čl. 48/2b DP.
U 462: Lukáš Šugár 1309013 (ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka, IV. liga dorast U19 skupina A), vylúčený za HNS hrubá urážka delegovanej osoby podľa čl.48/1c DP. DS na 2 súťažné stretnutia od 23.09.2018 podľa čl. 48 /2b DP.
U 463: Christofer Porteleki 1358560 (OŠK Radzovce, III. liga SŽ U15 skupina C), vylúčený za HNS - udretie súpera
nadmernou silou do hrudníka podľa čl. 49/1b DP. DS na 2 súťažné stretnutia od 23.09.2018 podľa čl. 49/2b DP.

U 464: Michal Gončár 1153778 (TJ Tatran Oščadnica, V. liga skupina A), vylúčený za HNS udretie rukou súpera do
hlavy nie zanedbateľnou silou podľa čl. 49/1b DP. DS na 2 súťažné stretnutia od 24.09.2018 podľa čl. 49/2b DP.
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu a športu za udelenie 2 ŽK podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné
stretnutie:
U 465: Jakub Sučák 1307509 (MFK Dolný Kubín, II. liga SD U19), od 23.09.2018
U 466: Tomáš Tréger 1280649 (FK Sokol Braväcovo, III. liga dorast U19 skupina JUH),od 23.09.2018
U 467: Peter Ilovský 1180249 ( FK Strečno, V. liga skupina A), od 24.09.2018
U 468: Filip Fuňák 1242263 ( TJ Tatran Oščadnica, skupina A), od 24.09.2018
U 469: Richard Gubčo 1226053 ( TJ Ožďany, V. liga skupina D), od 24.09.2018
U 470: Richard Szkokan 1220698 (FK Jesenské, V. liga skupina D), na základe Správy delegáta zväzu mala byť
udelená 2 ŽK(ČK ) v 90 minúte stretnutia, od 24.09.2018
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu a športu
za udelenie 5 ŽK podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:
U 471: Roman Husár 1157320 ( FK Predmier , V. liga skupina A ) od 24.9.2018
U 472: Ján Majerčík 1238950 ( ŠK Turčianska Štiavnička, V. liga skupina B ) od 24.9.2018
U 473: Martin Čakloš 1167266 (MFK Nová Baňa, IV. liga skupina JUH), od 24.09.2018
Uznesenia týkajúcich ostatných oznamov v zmysle DP:
U 474: Pavol Mikula 1198388 ( tréner TJ Fatran Varín ) na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 8.kola IV.
ligy dorast U19 skupina A medzi TJ Fatran Varín - FK Rajec dňa 22.09.2018 za HNS po stretnutí voči delegovanej
osobe podľa čl.48/1c DP. DK začína disciplinárne konanie voči menovanému. Predbežným ochranným opatrením
pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Fatran Varín od 23.09.2018
do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl. 43/1,2a,4 DP. DK žiada menovaného o písomné stanovisko k
uvedenému disciplinárnemu previneniu do 2.10.2018 podaním cez ISSF.
U 475: Ladislav Gerebenits 1043311 (asistent trénera 2 MFK Bytča, V. liga skupina A) na základe Správy delegáta
zväzu a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 7.kola V. ligy skupina A medzi TJ Višňové - MFK Bytča dňa
16.09.2018 za HNS po stretnutí voči delegovanej osobe podľa čl.48/1c DP. DS pozastavuje menovanému výkon
akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach MFK Bytča na 2 súťažné stretnutia od 17.09.2018 podľa čl. 48/2b
DP a čl. 36/1d DP. Ruší účinky U 414.
U 476: TJ Jednota Bánová, berie na vedomie splnenie U 421
U 477: MFK Dolný Kubín, berie na vedomie splnenie U 423
U 478: TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, berie na vedomie splnenie U 424
U 479: FK Filjo Ladomerská Vieska, berie na vedomie splnenie U 427
U 480: FK Slávia Staškov, berie na vedomie splnenie U 422. DK upozorňuje FK, že videozáznam nespĺňa kritéria
stanovené Rozpisom súťaží SsFZ 2018/ 2019 kap. XVII - Vyhotovovanie videozáznamu bod 1 a 2. V prípade, že
nasledujúce videozáznamy budú vyhotovené v rozpore s Rozpisom SsFZ DK SsFZ bude postupovať v zmysle DP
(porušenie predpisov riadiaceho orgánu).
U 481: FO Tatran Sučany, za nesplnenie povinnosti U 425 - dodatočné nahratie úplného videozáznamu z MFS 7.
kola V. ligy skupina B dňa 16.09.2018 medzi FO Tatran Sučany – TJ Družstevník Oravská Poruba podľa čl. 64/1 DP .
DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať úplný videozáznam v dodatočne
určenom termíne do 02.10.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 482: MŠK Rimavská Sobota na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 8. kola TIPOS
III. ligy skupina STRED dňa 22.09.2018 medzi MŠK Rimavská Sobota s.r.o. – MFK Žarnovica A 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 žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne
určenom termíne do 02.10.2018 pod ďalšími DSv zmysle DP.
U 483 : MFK Detva na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 8. kola IV. ligy skupina JUH
dňa 23.09.2018 medzi MFK Detva – FK Rakytovce 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 žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 02.10.2018 pod ďalšími DS
v zmysle DP.
U 484 : TJ Tatran Oščadnica na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 8. kola V. ligy
skupina A dňa 23.09.2018 medzi TJ Tatran Oščadnica – FK Strečno 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 žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne
do 02.10.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 485 : TJ Fatran Varín na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu (zverejnenie len 1. polčasu
videozáznamu z MFS) z MFS 8. kola V. ligy skupina A dňa 23.09.2018 medzi TJ Fatran Varín – TJ Spartak Vysoká
nad Kysucou 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 žiada o splnenie povinnosti nahrať
videozáznam v dodatočne určenom termíne do 02.10.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 486 : TJ Slovan Magura Vavrečka na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 8. kola V.
ligy skupina B dňa 23.09.2018 medzi TJ Slovan Magura Vavrečka – FC 34 LM - Palúdzka 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 žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v
dodatočne určenom termíne do 02.10.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 487 : TJ Lovča na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 8. kola V. ligy skupina C dňa
23.09.2018 medzi TJ Lovča – OŠK Lieskovec 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 žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 02.10.2018 pod ďalšími DS
v zmysle DP.
U 488 : TJ ŠK Sokol Jakub na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 8. kola V. ligy
skupina C dňa 23.09.2018 medzi TJ ŠK Sokol Jakub – FK Podkonice 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 žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne
do 02.10.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 489 : ŠK Hrochoť na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 8. kola V. ligy skupina C
dňa 23.09.2018 medzi ŠK Hrochoť – ŠK Selce 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 žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 02.10.2018 pod ďalšími DS
v zmysle DP.
U 490: Radim Babiak 1318535 ( MŠK NOVOHRAD Lučenec). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U
397 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 491: Jaroslav Kotian 1177944 (TJ Vinohrad Čebovce). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 301 a
rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 492: Dominik Zajac 1277503 (FK Tatran Turzovka, II. liga SD), Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej
U304 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 493: Eugen Bari 1218933 ( OŠK Radzovce, V. liga skupina D), Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej
U396 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 494: Tomáš Hollý 1216855 ( Oravan Oravská Jasenica, V. liga sk. B), Berie na vedomie žiadosť menovaného o
zmenu DS uloženej U205 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú
dobu do 31.03.2019.
U 495: Tomáš Šípka 1207568 (TJ Družstevník Oravská Poruba, V. liga skupina B). Berie na vedomie žiadosť
menovaného o zmenu DS uloženej U92 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje
skúšobnú dobu do 31.03.2019.
U 496: Marek Žubor 1311600 (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
03.10.2018 (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ do 03.10.2018) pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 497: Ján Šága 1300066 (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 03.10.2018
(doklad o úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ do 03.10.2018) pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 498: FK Slávia Staškov, na návrh KR SsFZ za nepredloženie videozáznamu zo stretnutia 7. kola III. ligy skupina
SEVER hraného 15.9.2018 medzi FK Slávia Staškov – OŠK Nededza podľa 64/ 1a DP a Rozpisu súťaže SsFZ kap.
XVII bod 7. DS pokuta 150 € podľa čl. 64/ 4 DP.
U 499: TJD Príbelce, berie na vedomie stanovisko k doručeniu videozáznamu.
U 500: ŠK Belá, na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie družstva na 8.kolo II. ligy MŽ U13 skupina Sever
medzi TJ Družstevník Dlhá nad Oravou – ŠK Belá dňa 23.09.2018, DS pokuta 50 € podľa čl. 59 DP.
U 501: ŠK Belá, na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie družstva na 8.kolo II. ligy SŽ U15 skupina Sever
medzi TJ Družstevník Dlhá nad Oravou – ŠK Belá dňa 23.09.2018, DS pokuta 50 € podľa čl. 59 DP.
U 502: FK Terchová, na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie družstva na 8.kolo III. ligy MŽ U13 skupina A
medzi MŠK Kysucké Nové Mesto – FK Terchová dňa 23.09.2018, DS pokuta 50 € podľa čl. 59 DP.
U 503: MFK Detva, na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ za neuhradenie MZF za mesiac august 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 na splnenie uloženej peňažnej povinnosti do 02.10.2018 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje na
skutočnosť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS podľa čl. 43/2
DP (pozastavenie súťažnej činnosti družstva, ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.). FK do
stanovenej lehoty predloží na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.
U 504: TJ Fatran Varín, na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ za neuhradenie MZF za mesiac august
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 na splnenie uloženej peňažnej povinnosti do 02.10.2018 a zároveň podľa čl. 64/7 DP
upozorňuje na skutočnosť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS
podľa čl. 43/2 DP (pozastavenie súťažnej činnosti družstva, ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.).
FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.
U 505: FK Slovan Žabokreky, berie na vedomie splnenie U448
U 506: OFK Slovenská Ľupča, berie na vedomie splnenie U453
U 507:TJ Roháče Zuberec, berie na vedomie splnenie U454
U 508: TJ Slovan Podvysoká, berie na vedomie splnenie U455
U509 - U 513 : Na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SsFZ za nerešpektovanie viacnásobných
výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) až č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe
Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP a nesplnenie povinnosti uloženej DK SsFZ už druhýkrát uložená povinnosť DK
SsFZ ( číslo Uznesenia v texte) v Spravodajcovi č.13 zo 21.09.2018. DK SsFZ ukladá nižšie uvedeným klubom
pokutu 200 € podľa čl.64/4 DP:
U 509: TJ Lovča, za nesplnenie U449
U 510: Cinobanský Športový klub, za nesplnenie U450
U 511: MŠK Žilina C, za nesplnenie U451
U 512: OFK Liptovská Lúžna, za nesplnenie U452
U 513: TJ Štart Kokava nad Rimavicou, za nesplnenie U456

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. Prerokované podnety FK: Nededza U19 (Staškov – Nededza) – sťažnosť nepreukázateľná z dôvodu
nedoručenia videozáznamu – postúpené DK SsFZ, Chlebnice (Chlebnice – O. Jasenica) – sťažnosť
opodstatnená, O. Jasenica (Chlebnice – O. Jasenica) – sťažnosť nepreukázateľná z dôvodu vyhotovenia
nekvalitného videozáznamu – postúpené DK SsFZ, Kysucké Nové Mesto U19 (Kysucké Nové Mesto Zvolen) – sťažnosť opodstatnená, S. Ďarmoty U19 (Príbelce – S. Ďarmoty) – sťažnosť nepreukázateľná
z dôvodu nedoručenia videozáznamu - postúpené DK SsFZ.
2. KR postúpila DK SsFZ návrh na riešenie nesplnenia povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej zRS vo
futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10: Rimavská Sobota – Žarnovica, Detva – Rakytovce, Oščadnica –
Strečno, Varín – Vysoká nad Kysucou, Vavrečka – LM-Palúdzka, Lovča – Lieskovec, Jakub – Podkonice,
Hrochoť - Selce.
3. V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania
prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ.
4. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na
výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XVIII a XIX Rozpisu súťaží vo futbale
2018/2019. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak
bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné 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 sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie.
5. KR SsFZ v zmysle 10. bodu XVII. kapitoly RS vo futbale 2018/2019 upozorňuje všetky družstvá
dospelých v rámci súťaží SsFZ na povinnosti ohľadom zverejňovania videozáznamov zo svojich
domácich MFS do 48 hodín na my.sportnet.online.
6. Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisu
o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov a žiadostí o opravu zápisu
o stretnutí pristúpi KR SsFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a
delegátov zväzu v rámci SsFZ“.
7. Pokiaľ sa hráč pred MFS nepreukáže platným RP, R je povinný túto skutočnosť s odôvodnením uviesť
v zápise o stretnutí a DZ v správe DS.
8. S platnosťou od 7.9.2018 KR SsFZ nariaďuje R a DZ uskutočňovať poradu pred stretnutím 45. minút
pred ÚHČ na ktorú majú vedúci mužstiev povinnosť priniesť kompletné sady dresov hráčov spolu
s dresmi brankárov.
9. Žiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ
k 30.9.2018 na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com najneskôr do 1.10.2018.
10. Tréning R z programu Talent sa uskutoční dňa 28.09.2018 od 16,00 hod. v B. Bystrici (Štiavničky). Pozvánky
boli zaslané emailovou poštou.
11. Ospravedlnenia R:
Petrinec - 5.10. do 19.10., Bálint - 5.-6.10.2018 a 12.-13.10., Ma. Gregorec – 6.10., Hrobárik – pracovné dni,
Kaštan – pracovné dni, Maslen – 20.10., Budáč – 6. – 7.10., Krahulec – 13.10., Hlaváčik – 13.10., Tapfer –
12.10. – 14.10., Koleno – 7.10. – 12.10., Močiliak – 13.10., 20.10., Calik - 6.10.,7.10., 13.10., 20.10., 21.10. a
27.10., Dančo – 12.10.–15.10., Kucharský – od 24.9. na PN, Nemčok – 28.10., Tóth – 6.–7.10., 13.10.–14.10.,
Herdeľ – 6.10., 13.10., Mahút – 6.10., 13.10., 20.10., Pelle – 6.10., 20.10., Chmúrny – soboty do 13:00,
pracovné dni k dispozícii KR, Danyi – PN do 14.10., Čičmanec – 13.10., Farský – 13.–14.10., Janíček - od
8.10. do 12.10. a od 15.10. do 19.10., Danko – 13.10., 21.10., Kelemen – 28.10., Hones – 13.10.,14.10.,
21.10., Laššák – od 1.10. k dispozícii KR, Širanec – 20.10., Dodok – 13.10., Závodský – 13.10., Mi. Považan
– 13.10., 20.10., 21.10., Majer – PN, Ištvánik – 30.9.–13.10., Čuboň – PN, Behančín – 13.10.–16.10.,
Markovič – od 7.10. k dispozícii KR, Faber – 20.10.,Butora – 13.10., 27.–28.10., 1.11., Šága – 7.10., Rohoň –
13.10..
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zaslať obratom na mail:
delegacia.ssfz@gmail.com

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ Výber SsFZ dievčat kategórie WU-14 sa stal víťazom Turnaja výberov regiónov v dňoch 26. – 27. 9. 2018
v Dunajskej Lužnej v konkurencii výberov ZsFZ, VsFZ a BFZ s plným počtom bodov a jediným inkasovaným gólom.
Srdečné poďakovanie a blahoželanie dievčatám a realizačnému tímu k tomuto sympatickému úspechu.
2/ 2. Liga žiačok
Termíny turnajov A skupina:
9. 9. Oravský Podzámok, 22. 9. Považská Bystrica, 6. 10. Akadémia Juventus 20. 10. Púchov
B skupina : Zvolen, L. Mikuláš, Rimavská Sobota, Jupie Futbalová škola Mareka Hamšíka,
Termíny turnajov B skupina :
14.9. L. Mikuláš, 22.9. Zvolen, 6.10. Jupie B. B. , 20.10. Rimavská Sobota

Koordinátorom súťaže – 2. Ligy žiačok v tejto sezóne je člen KŽF SsFZ Dušan Šipikal, správcom súťaže pre ISSF
Jaroslav Dráb, ktorému sa budú podľa rozpisu súťaže zasielať výsledky.
3/ V systéme je vytvorená aj súťaž prípraviek, je treba sa v prípade záujmu o štart v súťaži prihlásiť tak isto.
Informácie na tel.. 0905 342399, email: nemethlaco55@gmail.com
4/ Slovenský pohár – vyžrebovanie 3. kola / 17. 10. 2018 / :
AS Trenčín - ŠKF VIX Žilina, Ružomberok – Slovan Bratislava, Nové Zámky – Bardejov,
Trnava – Nitra.
5/ V prípade záujmu o usporiadanie Festivalu pre dievčatá (ešte 5 je možné ) v tomto roku
tak avizujte záujem a informácie vám budú zaslané na požiadanie.
6/ Žiadame kluby, aby nahlásili prípadné konanie turnajov, ktoré majú v pláne usporiadať v tomto roku v záujme ich
propagácie a pomoci pri zabezpečovaní účasti.

Odvolacia komisia (predseda Roman Horák)
1. Odvolacia komisia prijala dňa 21.09.2018 rozhodnutie ŠTK SsFZ o zamietnutí odvolania FK Vysoká nad Kysucou
voči rozhodnutiu orgánu SsFZ vo veci zmeny termínu hracieho dňa a vyhlásenia kontumácie stretnutia 6. kola V
.ligy skupina A dospelých TJ Slovan Skalité - FK Vysoká nad Kysucou. Dňom prijatia odvolania odvolacou
komisiou, začína odvolacie konanie vedené pod č. k. OK-07/2018.
2. Odvolacia komisia prijala dňa 21.09.2018 rozhodnutie DK SsFZ o nevyhovení odvolaniu TJ ŠK Sokol Jakub
voči rozhodnutiu U 330, ktoré bolo zverejnené v Spravodajcovi č. 12/2018-19, vo veci udelenej disciplinárnej
sankcie – výške pokuty. Dňom prijatia odvolania odvolacou komisiou, začína odvolacie konanie vedené pod č. k.
OK-08/2018.

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 v Banskej Bystrici nasledovné školenia trénerov:
UEFA B licencie (min. 18 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v
rozsahu 120 hodín so začiatkom školenia v novembri 2018 a jeho ukončením v apríli 2019 - náklady na školenie
si hradia účastníci a budú do 300.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte
do 20.októbra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 18 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60
hodín so začiatkom školenia v novembri 2018 a jeho ukončením vo februári 2019 - náklady na školenie si hradia
účastníci a budú 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do
20.októbra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com,
alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
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 (slúži na predĺženie
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 priloženom 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)
1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä
u hráčovdružstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou
matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.
2. Upozorňujeme funkcionárov, že 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 KŽF, v čl. 19, (2):
- (2)Žiadosť 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, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť (dňa 23.8.2018 bola v ISSF v
elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia
hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5
RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP.
Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k

zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné
vyhľadať v zložke Žiadosti a správy - vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.
Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je
možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka.
V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady.
V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do súťaže
neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie.. Zároveň upozorňujeme, že v zmysle čl. 37/(7) je možné,
u tzv. „mládežníckych klubov“ – trvale nemajúcich družstvo 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 súťažiach žiadne družstvo) je potrebné postupovať výhradne v zmysle čl. 15/5.
5. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že pri žiadostiach o registráciu hráča je potrebné zadať aj adresu hráča
(podľa pretlače), v prípade neuvedenia matrika vráti na doplnenie. U hráčov, ktorí sú už registrovaní doplnia,
resp. upravia na aktuálne, tieto údaje samotní hráči (zákonný zástupca) prostredníctvom svojho prístupu (Môj
účet).
6. V dostatočnom časovom predstihu upozorňujeme, že dňa 30.9. 2018 končí letné prestupové obdobie
s obmedzením (aj letné registračné obdobie zo zahraničia – vybavuje SFZ) a matričné miesto pri SsFZ vybaví
žiadosti o transfer s obmedzením, ktoré budú schválené hráčom aj materským klubom najneskôr do 30.9. do
24,00 hod.

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. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční,4.10..2018 o 10,00 hod. v B. Bystrici.
3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej 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 používateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088.

