Spravodajca č. 47/2018-19

7. 6.2019

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt:0902229333)
Informácie k novému súťažnému ročníku 2019/2020 a SP:
a) V zmysle uznesenia VV SsFZ je podmienkou na zaradenie družstva dospelých do súťaží SsFZ
mať minimálny počet mládežníckych družstiev:
TIPOS III. liga /3 družstvá/, IV. liga /2družstvá/, V. liga /1 družstvo/
b) Elektronické prihlášky do súťaží dospelých SsFZ v termíne /1.6. - 21.6.2019/ na SsFZ
c) Elektronické prihlášky do Slovenského pohára v termíne/27.5. -30.6.2019/ na SFZ
d) 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 družstvá dospelých.
e) Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2019. Výška
štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení – dospelí (500 / 370 / 230 €).
f) Požiadavky FK k prideľovaniu čísel pre nový súťažný ročník 2019/2020 /dospelí, mládež/ sa budú
spracovávať na SsFZ v BB dňa 25.6.2019, po tomto termíne bude návrh pridelených čísel zverejnený
na stránke SsFZ, oficiálne v pondelok 1.7.2019 na aktíve ŠTK a KM.
1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ resp. HP v MFS:
 08.06.2019 /sobota/ o 17,00 hod. 25.kolo V. liga A K. N. Mesto – Čierne
 09.06.2019 /nedeľa/ o 17,30 hod.25.kolo IV. liga J Príbelce – Tisovec /HP Hrušov/
 14.06.2019 /piatok/ o 17,30 hod. 28.kolo TIPOS III. liga Ružomberok B – Žarnovica /hlavná HP/
 14.06.2019 /piatok/ o 17,30 hod. 26.kolo V. liga C B. Štiavnica – Jakub /HP Š. Bane/
 15.06.2019 /sobota/ o 17,00 hod. 28.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Krásno
 15.06.2019 /sobota/ o 16,00 hod. 28.kolo TIPOS III. liga R. Sobota – O. Veselé
 15.06.2019 /sobota/ o 17,30 hod. 28.kolo TIPOS III. liga Námestovo – Martin
 15.06.2019 /sobota/ o 17,30 hod. 26.kolo IV. liga J Medzibrod – Badín
 15.06.2019 /sobota/ o 14,00 hod. 26.kolo V. liga A Čierne – Strečno
 15.06.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 26.kolo V. liga A Skalité – K. N. Mesto
 15.06.2019 /sobota/ o 17,30 hod. 26.kolo V. liga B T. Štiavnička – O. Poruba
 15.06.2019 /sobota/ o 17,30 hod. 26.kolo V. liga C Bzovík - Podkonice
 15.06.2019 /sobota/ o 16,30 hod. 26.kolo V. liga C Bacúch – Selce
 16.06.2019 /nedeľa/ o 17,30 hod. 28.kolo TIPOS III. liga Podbrezová B – L. Štiavnica /HP Brezno/
2. Nedostatky v MFS: D. Kubín – Stráňavy /videozáznam/
3. Priebežný stav umiestnení všetkých družstiev dospelých je zverejnený na stránke SsFZ – Priebežný stav
súťaží.
4. Zmena farby výstroja: ŠK Olympia Bobrov, základná - červená/červená/červená, náhradná –
biela/čierna/biela
5. Termíny:
 16.06.2019 /nedeľa/ - ukončenie súťaží dospelých 2018/2019
 28.07.2019 /nedeľa/ - 1.kolo Slovnaft Cup 2019/2020
 04.08.2019 /nedeľa/ - 1.kolo súťaží dospelých 2019/2020
SÚŤAŽNÝ PORIADOK - URČENIE UMIESTNENIE DRUŽSTVA
Článok 18
Určenie víťaza, postupujúceho a zostupujúceho družstva po skončení súťaže, konečného
umiestnenia
(1) Ak majú po skončení súťaže dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhodujú o poradí na
určenie víťaza, postupujúceho družstva a zostupujúceho družstva a o konečnom umiestnení družstva
kritériá v tomto poradí:
a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí,
b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí,
c) vyšší počet gólov strelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach.
(2) Ak sú kritériá uvedené v odseku 1 rovnaké, pri rozhodovaní o poradí na určenie víťaza, postupujúceho
družstva a zostupujúceho družstva o konečnom umiestnení družstva sa postupuje podľa čl. 19 ods. 2.
Článok 19
Určenie umiestnenia družstva v priebehu súťaže
(1) Určenie umiestnenia družstva v poradí družstiev v priebehu súťaže sa určuje na základe počtu
získaných bodov zo všetkých odohratých majstrovských stretnutí.

(2) Ak majú v priebehu súťaže dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhodujú o umiestnení
družstva kritériá v tomto poradí:
a) gólový rozdiel zo všetkých majstrovských stretnutí,
b) vyšší počet strelených gólov vo všetkých majstrovských stretnutiach,
c) vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach,
d) vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach na ihriskách súperov,
e) vyšší počet nerozhodných výsledkov dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach,
f) vyšší počet nerozhodných výsledkov dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach na ihriskách
súperov.

Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM)
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917325160)
Elektronické prihlášky do súťaží mládeže SsFZ zasielať v termíne 01.06.2019 - 21.06.2019, 24:00 na
SsFZ.Prihlášky družstiev mládeže pre nový súťažný ročník si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa –
Prihláška do súťaže. Prihlášku musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo.
Žiadame uvádzanie farby dresov v prihláške pre družstvá mládeže dorastu a žiakov.
Požiadavky FK k prideľovaniu čísel pre nový súťažný ročník 2019/2020 /dospelí, mládež/ sa budú spracovávať na
SsFZ v BB dňa 25.6.2019, po tomto termíne bude návrh pridelených čísel zverejnený na stránke SsFZ, oficiálne v
pondelok 01.07.2019 na aktíve ŠTK a KM.
KM – riadi v súťažnom ročníku 2019/2020 kategórie mládeže:
a) Kategória dorastu
III. liga U19 / U17 dvojičková súťaž max. 16 účastníkov
IV. liga dorastu 2 skupiny max. po 14 účastníkov, skupina SEVER a skupina JUH
V. liga dorastu 4 skupiny max. po 14 účastníkov, skupina A , B,C,D
b) Kategória žiakov
II. liga U15 a U13 dvojičková súťaž 2 skupiny max. po 14 účastníkov, skupina SEVER a skupina JUH
III. liga U15 a U13 dvojičková súťaž 3 skupiny max. po 14 účastníkov, skupina A , B,C
Účastník súťaží- postupujúci a zostupujúci do inej súťaže, musí spĺňať podmienky v zmysle SP čl. 14, bod 1,2,
čl.15, bod 1,3 a RS 2019/2020.
1. a) KM schvaľuje zmeny termínov, ÚHČ a hracích plôch:
Dorast
III. liga U19, sk. Sever:
Krásno n. K. - Predmier, 26.kolo z 16.06.2019, 10:00, NE na 14.06.2019, 17:00, PA dohoda klubov, poplatok
IV. liga U19, sk. A:
Stráňavy - Skalité, 26.kolo, 15:06.2019, 11:00, SO, zmena HČ,
Višňové – Rajec, 26.kolo z 16.06.2019, 15:00, NE na 15.06.2019, 12:00, SO dohoda klubov, poplatok
IV. liga U19, sk C :
Hrochoť – Sl. Ľupča, 24.kolo, 01.06.2019,14:00,SO na 03.06.2019,17:00,dohoda klubov, HP
Kováčová – Sl. Ľupča, 25.kolo z 08.06.2019, 14:00, SO na 06.06.2019, 17:30, ŠT. dohoda klubov, poplatok
Kováčová - Hrochoť , 26.kolo z 15.06.2019, 14:00, SO na 13.06.2019, 17:30, ŠT dohoda klubov, poplatok
IV. liga U19, sk. D:
Revúca – Jesenské, 9.kolo nadstavba, 15:06.2019, 16:00, SO, zmena HČ, dohoda klubov
Žiaci
II. liga U15/U13, sk. Sever:
MŠK Žilina – St. Bystrica, 26.kolo, 15:06.2019, 10:00/12:00, SO, zmena HČ,HP –ihrisko ZA - Závodie dohoda
klubov
III. liga U15/U13, sk. C:
Kokava n. R. – Brusno-Ondrej,14.kolo z 08.06.2019.10:00/12:00, SO na 06.06.2019.15:00/17:00,ŠT, dohoda
klubov, poplatok
Lučenec B – Kalinovo, 14.kolo, z 09.06.2019,10:00/12:00,NE na 07.06.2019, 15:00/17:00,PA, dohoda klubov,
poplatok
b) KM odkladá termín stretnutia:
II. liga U17, 05.06.2019 26.kolo, Rakytovce - Námestovo
II. liga U19/U17, 08.06.2019, 27.kolo, MŠK Rimavská Sobota - MFK Dolný Kubín
II. liga U17, 08.06.2019 27.kolo, Rakytovce- Čadca
2.KM kontumuje MFS:
III.liga U19,sk.JUH, 25.05.2019, 23.kolo, FK Slovan Kúpele Sliač – MFK Spartak Hriňová, priznávame 3 body a
skóre 3:0 v prospech FK Slovan Kúpele Sliač ,podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
II.liga U13, sk Sever, 01.06.2019,24.kolo, ATTACK Vrútky – Oravan Oravská Jasenica, priznávame
3 body a skóre 3:0 v prospech ATTACK Vrútky, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
IV.liga U19,sk.D, 01.06.2019, 7.kolo nadstavba, MFK Revúca – TJ Vinohrad Čebovce, priznávame
3 body a skóre 3:0 v prospech MFK Revúca, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
II.liga U19, 25.kolo,03.06.2019, MFK Zvolen - MŠK Fomat Martin, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech MFK
Zvolen, podľa SP čl. 82/f, neoprávnený štart hráča.
3. KM odstupuje

DK:
Martin Plešivčák (1276866), FK Tatran Turzovka, udelenie 9.ŽK, II. liga U19,26.kolo, 01.06.2019
Marko Ursacher ( 1286290) MŠK Fomat Martin, udelenie 5.ŽK, II. liga U19, 26.kolo, 01.06.2019,
Radoslav Čief (1279924), FK POHRONIE, udelenie 5.ŽK, II. liga U19,26.kolo, 01.06.2019
Patrik Kupka (1292662), FK Čadca, udelenie 5.ŽK,udelenie 5.ŽK, II. liga U19,26.kolo, 01.06.2019
Andrej Strelec (1318561), MFK Zvolen, udelenie 5.ŽK, II. liga U17,26.kolo, 01.06.2019
Filip Vajduľák (1339735), ŠK Tvrdošín, udelenie 5.ŽK, III. liga U19,sk.Sever,24.kolo, 01.06.2019
Tomáš Lovich (1334390), OŠK Bešeňová, udelenie 5.ŽK, IV. liga U19, sk. B, 24.kolo, 01.06.2019
Jakub Urbánek (1341932) , TJ Slovan Skalité, udelenie 5.ŽK, IV. liga U19, sk. A,24.kolo, 02.06.2019
Peter Ulický (12300734), TJ Jednota Málinec, udelenie 5.ŽK, IV. liga U19, sk. D,7.kolo, nadstavba 01.06.2019
Marko Ursacher ( 1286290) MFK Zvolen - MŠK Fomat Martin, štart po udelení 5.ŽK, II. liga U19, 25.kolo,
03.06.2019,
MŠK Fomat Martin,II. liga U19, 25.kolo,03.06.2019, MFK Zvolen - MŠK Fomat Martin, neoprávnený štart hráča, SP
82/f
MFK Spartak Hriňová, III. liga U19,sk.JUH, 25.05.2019,23.kolo, FK Slovan Kúpele Sliač – MFK Spartak Hriňová,
podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
FK Oščadnica, svojvoľné odvolanie MFS- H, R, III. liga U15/U13,sk. A, 22.kolo,29.05.2019
Oravan Oravská Jasenica, II. liga U13, sk. Sever, 01.06.2019,24.kolo, ATTACK Vrútky – Oravan Oravská
Jasenica, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
TJ Vinohrad Čebovce, IV. liga U19,sk.D, 01.06.2019, 7.kolo nadstavba, MFK Revúca – TJ Vinohrad Čebovce,
podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
KR:
Maroš Kúchen (1043340) - R uzatvorený zápis nehraného stretnutia ( IV. liga U19 sk. D, Revúca – Čebovce, )
4. KM upozorňuje: FK:
Súťaže mládeže pre nový ročník 2019/2020 zverejnené na stránke SsFZ – Komisie- KM - materiály – Zmena
súťaží U19 !!!!Elektronické prihlášky do súťaží mládeže SsFZ zasielať v termíne 01.06.2019 - 21.06.2019, 24:00
na SsFZ.Prihlášku musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo.
Žiadame uvádzanie farby dresov v prihláške pre družstvá mládeže dorastu a žiakov.
5. KM berie na vedomie:
II. liga U19/U17, oznámenie o nenastúpení D- U17 na stretnutie FK Rakytovce – MŠK Námestovo,
FK Rakytovce – FK Čadca
II. liga U19/U17, 08.06.2019, oznámenie o nevycestovaní H na stretnutie , MŠK Rimavská Sobota - MFK Dolný
Kubín
6. KM vyjadruje poďakovanie R:
Ján Šága R )- za dôsledné plnenie povinností R ( záznam odovzdania medailí U13)
Denis Kuchar R )- za dôsledné plnenie povinností R ( záznam odovzdania medailí U13)

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu,
podľa čl. 9/2b2 DP
U 1485: Nikola Ilkič 1406754 ( Lučenec, TIPOS III. liga Stred), vylúčený za hrubé nešportové správanie ( ďalej
len HNS) vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP. DS na 2 súťažné stretnutia
od 02.06.2019 podľa čl 49/2a DP.
U 1486: Leonard Vlčák 1328503( Trstená III. liga SŽ U15 skupina B), vylúčený za HNS - zmarenie vyloženej
gólovej príležitosti súpera úmyselnou hrou rukou podľa čl. 46/1a DP. DS na 1 súťažné stretnutie od 02.06.2019
podľa čl. 46/2 DP.
U 1487: Tomáš Kadík 1298769 ( Rosina, IV. liga Sever), vylúčený za HNS - stiahnutie súpera vo vyloženej
gólovej príležitosti podľa čl.46/1b DP. DS na 1 súťažné stretnutie od 03.06.2019 podľa čl. 46/ 2 DP.
U 1488: Ľudovít Jamnický 1218914 (Pliešovce, IV. liga Juh), berie na vedomie vyjadrenie futbalového klubu. Na
základe stanoviska odbornej komisie KR SsFZ bol vylúčenie oprávnené za HNS - hrubá urážka voči delegovanej
osobe (ďalej len DO) podľa čl. 48/1c DP. DS na 2 týždne od 03.06.2019 do 16.06.2019 podľa čl. 48/2b DP.
U 1489: Dominik Slosiarik 1304187 (Hriňová, IV. liga Juh), vylúčený za HNS - úmyselné držanie súpera rukou vo
vyloženej gólovej príležitosti súpera podľa čl. 46/1b DP. DS na 1 súťažné stretnutie od 03.06.2019 podľa čl. 46/2
DP.
U 1490: Šimon Záchenský 1272588 ( Zvolen, II. liga SD U19), na základe Zápisu o stretnutí ( ďalej len ZoS),
Správy delegáta zväzu ( ďalej len DZ) a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí ( ďalej len OZN) vylúčený v
26.kole II. ligy SD U19 MŠK NOVOHRAD Lučenec - MFK Zvolen dňa 02.06.2019 za HNS - udretie súpera päsťou
do hlavy nadmernou silou v prerušenej hre a následné telesné napadnutie súpera kopnutím súpera do hlavy
nadmernou silou v prerušenej hre, a HNS voči DO ( pri odchode z HP po vylúčení) - hrubé urážky podľa čl. 49/b
DP a čl. 48/1c DP. DS na 4 mesiace od 03.06.2019, bez prerušenia podľa čl.48/2b a 49/2b DP.
U 1491: Denis Krnáč 1264507 ( Zvolen, II. liga SD U19), po skončení stretnutia 26.kola II. ligy SD U19 MŠK
NOVOHRAD Lučenec - MFK Zvolen dňa 02.06.2019 vylúčený na hracej ploche za HNS - hrubá urážka voči DO
podľa čl. 48/1c DP. DS na 2 týždne od 03.06.2019 do 16.06.2019 podľa čl. 48/2b DP.
U 1492: Martin Hudek, 1277538 (Turzovka, II. liga SD U19), vylúčený za surovú hru - kopnutie súpera nadmernou
silou, podľa čl. 45/1a DP. DS na 2 súťažné stretnutia od 05.06.2019 podľa čl. 45/2a DP.
U 1493: Patrik Žofaj 1305765 ( Oravská Jasenica, III. liga dorast U19 skupina Sever), vylúčený za HNS - hrubá
urážka voči DO podľa čl. 48/1c DP. DS na 2 týždne od 03.06.2019 do 16.06.2019 podľa čl.48/ 2b DP.

U 1494:Andriy Bordun 1371151 (Kováčová, IV. liga Juh), na základe Správy DZ a stanoviska odbornej komisie
KR SsFZ za telesné napadnutie súpera udretím predlaktím nadmernou silou do tváre v prerušenej hre podľa čl.
49/1b DP. DS na 2 týždne od 03.06.2019 do 16.06.2019 podľa čl. 49/2b DP.
Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.
9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:
U 1495 : Kristián Vendegh 1352019 ( Revúca II. liga SŽ U15 skupina JUH)
U 1496: Roman Ružička 1332447 ( Málinec IV. liga dorast U19 skupina D), obaja od 02.06.2019
U 1497: Adam Žilák 1209594 ( Oravské Veselé, TIPOS III. liga Stred)
U 1498: Patrik Paprnák 1253337 ( Málinec, V. liga skupina D)
U 1499: Mirko Nenadovič 1417072 ( Lučenec, II. liga SD U19), všetci od 03.06.2019
DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:
U 1500 : DinoTrajkovski 1371987 ( Lučenec, TIPOS III. liga Stred)
U 1501: Boris Kopásek 1229095 ( Čadca, TIPOS III. liga Stred)
U 1502: Radoslav Čief 1279924 ( Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, II. liga SD U19)
U 1503: Marko Ursacher 1286290 ( Martin II. Liga SD U19)
U 1504: Filip Vajduľák 1339735 ( Tvrdošín, III. liga dorast U19 skupina Sever)
U 1505: Tomáš Lovich 1334390 ( Bešeňová, IV. liga dorast U19 skupina B)
U 1506: Patrik Ulický 1300734 ( Málinec, IV. liga dorast U19 skupina D), všetci od 02.06.2019
U 1507: Michal Lavrov 1183812 ( Žarnovica TIPOS III. Liga STRED)
U 1508: Lukáš Nitško 1307235 ( Žarnovica TIPOS III. Liga STRED)
U 1509: Michal Lajš 1283925 ( Stráňavy, IV. liga Sever)
U 1510: Ján Debnár 1239333 ( Belá - Dulice, IV. liga Sever)
U 1511: Ján Halaj 1184636 ( Tisovec, IV. liga Juh)
U 1512: Rostyslav Shuper 1370960 ( Kováčová, IV. liga Juh)
U 1513: Samuel Šipčiak 1308943 ( Belá, V. liga skupina A)
U 1514: Tomáš Klus 1224392 ( Predmier, V. liga skupina A)
U 1515: Martin Kostra 1165017 (Turčianska Štiavnička, V. liga skupina B)
U 1516: Stanislav Polák 1208921 ( Oravská Jasenica, V. liga skupina B)
U 1517: Dominik Gallo 1274684 ( Sučany, V. liga skupina B)
U 1518: Dušan Vidiečan 1246569 ( Sásová, V. liga skupina C)
U 1519: Michal Čief 1218635 ( Jakub, V. liga skupina C)
U 1520: Róbert Smrek 1231642 ( Jesenské, V. liga skupina D)
U 1521: Martin Pinter 1253933 ( Radzovce, V. liga skupina D)
U 1522: Adam Slovák 1197273 ( Revúca, V. liga skupina D)
U 1523: Patrik Kupka 1292662 ( Čadca, II. liga SD U19)
U 1524: Andrej Strelec 1318561 ( Zvolen II. Liga MD U17)
U 1525: Jakub Urbánek 1341932 ( Skalité, IV. liga dorast U19 skupina A), všetci od 03.06.2019
U 1526: Pavol Gajdošík 1289835 ( Teplička nad Váhom IV. Liga dorast skupina A), od 06.06.2019
DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:
U 1527 : Andrej Glončák 1249553 ( Závažná Poruba, IV. liga Sever)
U 1528: Martin Plešivčák 1276866 ( Turzovka II. Liga SD U19)
U 1529: Gejza Farkaš 1169658 ( Tornaľa, IV. liga Juh), všetci od 03.06.2019
U 1530: Ján Segeč 1164964 ( Kalinovo, TIPOS III. Liga STRED), od 06.06.2019
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania sa divákov a ostatných oznamov v zmysle DP:
OPRAVA U 1454 ( oprava doby DS podľa čl. 35a/ 1 až 4 DP ): Jozef Mondok 1333754( vedúci mužstva
Olováry, V. liga skupina D). Berie na vedomie vyjadrenie k U1387. Na základe Správy delegáta zväzu (ďalej len
DZ), Oznámenia o nedostatkov ( ďalej len OZN) v stretnutí, vyjadrení delegovaných osôb a vlastných zistení za
HNS - urážlivé výroky voči delegovaným osobám ( ďalej len DO) a telesné napadnutie delegovanej osoby po
stretnutí vykonanej intenzitou, ktorá nebola považovaná za násilie v určenom priestore štadióna, v 22. kole V. liga
skupina D medzi OFK Olováry - OŠK Radzovce dňa 19.05.2019, podľa čl. 48/1c, čl. 49/1d DP. DS pozastavenie
výkonu akejkoľvek funkcie na 1 mesiac nepodmienečne od 20.05.2019 do 16.06.2019 (vrátane) v
stretnutiach OFK Olováry podľa čl. 48/2b, čl.49/2d DP. Zároveň DK ruší účinky predbežného opatrenia U1387.
U 1531: Tomáš Molnár 1154652 (Radzovce, V. liga skupina D), berie na vedomie stanovisko menovaného k U
1457. Na základe vlastných zistení a odborného stanoviska KR SsFZ za HNS - viacnásobné telesné napadnutie
súpera na HP v prerušenej hre úmyselným prudkým udretím päsťou do oblasti hrude a krku v stretnutí 23. kola V.
ligy skupina D dňa 26.05.2019 medzi OŠK Radzovce - TJ Družstevník Sklabiná podľa čl. 49/1b, DP. DS
pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne nepodmienečne od 31.05.2019 do 21.06.2019 podľa
čl. 49/2b DP. Zároveň DK ruší účinky predbežného opatrenia U 1457.
U 1532 : Zsolt Rapi 1117709 (Radzovce, V. liga skupina D), berie na vedomie stanovisko menovaného k U 1458.
Na základe vlastných zistení a odborného stanoviska KR SsFZ za HNS - viacnásobné telesné napadnutie súpera
na hracej ploche v prerušenej hre úmyselné prudké udretie súpera päsťou do oblasti hrude a krku, pokus o udretie
hlavou a HNS (simulovanie - úmyselne sa pokúsil pre svoje družstvo získať neoprávnenú výhodu spočívajúcu v
možnosti zahrávať pokutový kop) v stretnutí 23. kola V. ligy skupina D dňa 26.05.2019 medzi OŠK Radzovce a TJ
Družstevník Sklabiná podľa čl. 49/1b DP, čl. 46/1d DP. DS pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4
týždne nepodmienečne od 31.05.2019 do 28.06.2019podľa čl. 49/2b DP, čl. 46/2 DP a čl. 34/ 8 DP. Zároveň
DK ruší účinky predbežného opatrenia U 1458.
U 1533 : Benjamín Kliment 1265418 ( Sklabiná, V. liga skupina D), berie na vedomie stanovisko menovaného k U
1459. Na základe vlastných zistení za HNS - urážlivé výroky a gestá voči delegovanej osobe v prerušenej hre v

stretnutí 23. kola V. ligy skupina D medzi OŠK Radzovce - TJ Družstevník Sklabiná dňa 26.05.2019 podľa čl.
48/1b, c, DP. DS pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 týždne nepodmienečne od 31.05.2019 do
16.06.2019 vrátane podľa čl. 48/2b DP. Zároveň DK ruší účinky predbežného opatrenia U 1459.
U 1534 : Ján Beliančín 1101753 (Kysucké Nové Mesto V. liga skupina A). Berie na vedomie stanovisko k
udalostiam v polčasovej prestávke. Na základe ZoS, Správy DZ, OZN a vlastných zistení, v stretnutí 24.kola V. ligy
skupina A Višňové – Kysucké Nové Mesto dňa 02.06.2019 za telesné napadnutie člena usporiadateľskej služby
sotením v určených priestoroch štadióna podľa čl.49/1a DP. DS na 2 súťažné stretnutia podmienečne do
07.09.2019 podľa čl. 49/2a DP a čl.40/1,2 DP.
U 1535 :Ľubomír Mitringa 1389986 usporiadateľ (Višňové, V. liga skupina A), na základe ZoS, Správy DZ,OZN a
vlastných zistení za HNS voči hráčovi hosti v polčasovej prestávke v určených priestoroch štadióna urážlivými
výrokmi podľa čl.47/1b DP. DS na 2 týždne nepodmienečne od 07.06.2019 podľa čl. 47/2b DP a ukladá v zmysle
čl.43/ 2n DP príkaz písomne sa ospravedlniť hráčovi Jánovi Beliančinovi 1101753 v termíne do 15.06.2019 pod
ďalšími DS.
U 1536 :Martin Husárik 1111303 (tréner Višňové V. liga skupina A). Berie na vedomie vyjadrenie menovaného.
Na základe ZoS, Správy DZ , OZN a vlastných zistení v stretnutí 24.kola V. ligy skupina A hraného 02.06.2019
Višňové – Kysucké Nové Mesto dňa 02.06.2019 za HNS ( provokujúce výroky a gestá) voči hráčom MFK Kysucké
Nové Mesto počas plynutia DS U1380 podľa čl.47/1c DP. DS na 2 týždne nepodmienečne zákaz výkonu športu
a akejkoľvek funkcie v súbehu so zákazom vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej
lavičky, do priestorov extra sedenia alebo iných určených priestorov štadióna vo všetkých stretnutiach
MFK Višňové od 07.06.2019 podľa čl.47/2b DP, čl.43/2g DP.
U 1537: Višňové (V. liga skupina A).Na základe ZoS, Správy DZ , OZN a vlastných zistení v stretnutí 24.kola V.
ligy skupina A hraného 02.06.2019 Višňové – Kysucké Nové Mesto dňa 02.06.2019 za HNS člena US, správcu
štadióna a nedostatočnú US podľa čl. 47/1a , a porušenie povinnosti organizátora stretnutia podľa 57/1a,c DP. DS
pokuta 100 € podľa čl.47/2a DP a čl.57/2 DP.
U 1538 : Peter Cárach 1031475 (vedúci mužstva Švošov, V. liga skupina B), berie na vedomie vyjadrenie k U
1456. Na základe Správy delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 23.kola V. ligy skupina B medzi
Oravská Poruba - Švošov dňa 26.05.2019, za HNS hrubé urážky a vulgarizmy voči delegovaným osobám podľa
čl.48/1c DP. DS na 2 súťažné stretnutia zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach OŠK Švošov od
27.05.2019 do 09.06.2019 vrátane podľa čl. 48/2b DP. Zároveň DK ruší účinky predbežného opatrenia U 1456.
U 1539 : Ján Smatana 1020557 ( Selce V. Liga skupina C). Na základe ZoS a OZN v stretnutí 23. kola V. ligy
skupina C medzi FK Sitno Banská Štiavnica - ŠK Selce dňa 01.06.2019 začína disciplinárne konanie za HNS voči
delegovanej osobe ( hanlivé a pohoršujúce gestá). Žiada menovaného o písomné vyjadrenie podaním v ISSF
do 11.06.2019 k disciplinárnemu previneniu podľa čl. 71/1,2,3a,5b, 6 DP. Predbežným ochranným opatrením
pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Selce od
02.06.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3d, 6,7,a čl. 43/1,2a,4 DP
U 1540: Ladislav Bielik 1325502 (vedúci mužstva Zvolen, II. liga SD U19), na základe ZoS, Správy DZ a OZN v
26.kole II. ligy SD U19 MŠK NOVOHRAD Lučenec - MFK Zvolen dňa 02.06.2019 za odmietnutie podpísania OZN
podľa čl. 64/1 DP. DS na 2 týždne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach MFK Zvolen od
03.06.2019 do 16.06.2019 podľa čl. 64/3 DP.
U 1541: Zvolen ( II. liga SD U19), za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov SFZ v stretnutí v 26.kola II.
ligy SD U19 MŠK NOVOHRAD Lučenec - MFK Zvolen dňa 02.06.2019 za odmietnutie podpísania OZN vedúcim
mužstva ( U 1540) podľa čl. 64/1b DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1542 : Tomáš Hofer 1293701 ( Stará Bystrica III. liga dorast U19 skupina SEVER),berie na vedomie vyjadrenie
k U 1460. Na základe ZoS a vlastných zistení počas zákazu výkonu športu U 1352 v rozpore s čl. 37/5 DP nastúpil
v stretnutí 23. kola 25.05.2019 III. liga dorast U19 skupina SEVER Stará Bystrica - Nededza, podľa čl. 53/1 a
64/1b DP. DS na 1 mesiac nepodmienečne pozastavenie výkonu športu od 31.05.2019 do 30.06.2019
vrátane podľa čl. 53/2b DP. Ruší účinky predbežného opatrenia U 1460.
U 1543 : Roman Jurkovič 1069752 ( tréner Stará Bystrica, III. liga dorast U19 skupina SEVER), berie na vedomie
vyjadrenie k U 1461. Na základe ZoS a vlastných zistení, za neoprávnený štart hráča Tomáš Hofer 1293701 ( DS
po 5 ŽK - U1352) v stretnutí 23.kola III. ligy dorast U19 skupina SEVER medzi Stará Bystrica - Nededza dňa
25.05.2019, podľa čl. 53/1 DP. DS na 1 mesiac nepodmienečne pozastavenie akejkoľvek funkcie v
stretnutiach TJ Pokrok Stará Bystrica od 31.05.2019 do 30.06.2019 vrátane podľa čl. 53/3b a čl. 17 DP. Ruší
účinky predbežného opatrenia U 1461.
U 1544 : Peter Chmúra 1020165 ( vedúci mužstva Stará Bystrica, III. liga dorast U19 skupina SEVER), berie na
vedomie vyjadrenie menovaného k U 1462. Na základe ZoS a vlastných zistení, za neoprávnený štart hráča
Tomáš Hofer 1293701 ( DS po 5 ŽK - U1352) v stretnutí 23.kola III. ligy dorast U19 skupina SEVER medzi Stará
Bystrica - Nededza dňa 25.05.2019, podľa čl. 53/1 DP. DS na 1 mesiac nepodmienečne pozastavenie výkonu
akejkoľvek funkcie v stretnutiach TJ Pokrok Stará Bystrica od 31.05.2019 do 30.06.2019 vrátane podľa čl.
53/3b a čl. 17 DP. Ruší účinky predbežného opatrenia U 1462.
U 1545 : Andrej Zuber 1337697 (Chlebnice, III. liga MŽ U13 skupina B), berie na vedomie stanovisko
menovaného k U1463 a za neoprávnený štart v stretnutí 21.kola III. ligy MZ U13 skupina B medzi TJ Tatran
Chlebnice - TJ Oravská Lesná dňa 20.05.2019 podľa čl. 59/1, 2b DP. DK upúšťa od disciplinárnej sankcie podľa
čl. 59/4 DP a čl. 38/ 1, 3 DP. Ruší účinky predbežného opatrenia U1463.
U 1546 : Juraj Bakoš 1354295 ( Chlebnice, III. liga MŽ U13 skupina B), berie na vedomie stanovisko menovaného
k U 1464 a za neoprávnený štart v stretnutí 21.kola III. ligy MZ U13 skupina B medzi TJ Tatran Chlebnice - TJ
Oravská Lesná dňa 20.05.2019 podľa čl. 59/1, 2b DP. DK upúšťa od disciplinárnej sankcie podľa čl. 59/ 4 DP a
čl. 38/ 1, 3 DP. Ruší účinky predbežného opatrenia U1464.

U 1547 : Jozef Suľa 1219572 ( tréner Chlebnice, III. liga MŽ U13 skupina B), berie na vedomie stanovisko
menovaného k U 1465 za umožnenie neoprávnených štartov hráčov Andrej Zuber 1337697 a Juraj Bakoš
1354295 v stretnutí 21.kola III. ligy MZ U13 skupina B medzi TJ Tatran Chlebnice - TJ Oravská Lesná dňa
20.05.2019 podľa čl. 53/1DP. DS na 1 mesiac zákazvýkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ
Tatran Chlebnice od 31.05.2019 do 30.06.2019 podľa čl. 59/ 4 DP. Ruší účinky predbežného opatrenia U1465.
U 1548 : Ján Bakoš 1317709 ( vedúci mužstva Chlebnice, III. liga MŽ U13 skupina B), berie na vedomie
stanovisko menovaného k U 1466 za umožnenie neoprávnených štartov hráčov Andrej Zuber 1337697 a Juraj
Bakoš 1354295 v stretnutí 21.kola III. ligy MZ U13 skupina B medzi TJ Tatran Chlebnice - TJ Oravská Lesná dňa
20.05.2019 podľa čl.53/ 1 DP. DS na 1 mesiac zákazvýkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ
Tatran Chlebnice od 31.05.2019 do 30.06.2019 podľa čl.59/4 DP.Ruší účinky predbežného opatrenia U1466.
U 1549 : Chlebnice ( III. liga MŽ U13 skupina B), za porušenie vyplývajúcich z predpisov SFZ ( neoprávnené
štarty hráčov Andrej Zuber 1337697 a Juraj Bakoš 1354295 v stretnutí 21.kola III. ligy MZ U13 skupina B medzi TJ
Tatran Chlebnice - TJ Oravská Lesná dňa 20.05.2019) podľa čl. 64/1 DP. DS pokuta 200 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1550 : Tomáš Káčer 1391832 ( vedúci mužstva Belá III. Liga dorast U19 skupina SEVER ),na základe
Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí a Zápisu o stretnutí za HNS vykázaný z lavičky náhradníkov p. Pavol
Šipičiak (16.04.1974) v stretnutí 24. kolo 01.06.2019 medzi Dlhá nad Oravou - Belá začína disciplinárne konanie.
Žiada o písomné vyjadrenie k jeho HNS a FK Belá uviesť akú funkciu v klube zastáva p. Šipičiak podaním
cez ISSF do 11.06.2019 podľa čl. 71/1,2.3a, 6 DP
U 1551: Hriňová (IV. liga skupina JUH), berie na vedomie splnenie U 1471.
U 1552: Berie na vedomie Správu DZ a OZN zo stretnutia 24.kola IV. ligy Sever Dolný Kubín - Stráňavy
U 1553: Zvolen ( TIPOS III. Liga STRED), na základe podnetu KR SsFZ za ne zverejnenie videozáznamu z MFS
26. kola dňa 02.06.2019 medzi Zvolen - Kalinovo, 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 úplný videozáznam v dodatočne určenom termíne do 11.06.2019 pod
ďalšími DS v zmysle DP.
U 1554: Tisovec ( IV. Liga skupina JUH), na základe podnetu KR SsFZ za ne zverejnenie videozáznamu z MFS
24. kola dňa 02.06.2019 medzi Tisovec - Nová Baňa, 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 úplný videozáznam v dodatočne určenom termíne do 11.06.2019 pod
ďalšími DS v zmysle DP.
U 1555 : Oravská Jasenica (II. liga MŽ U13 skupina SEVER) na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS
2018/2019 kap. XX, bod 38d za nenastúpenie družstva (prvý prípad) na stretnutie 24. kola II. ligy MŽ U13 skupina
SEVER medzi ATTACK Vrútky – Oravan Oravská Jasenica dňa 01.06.2019, podľa čl. 59 a 64/1a DP. DS pokuta
50 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1556 : Čebovce (IV. liga dorast U19 skupina D) na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2018/2019 kap.
XX, bod 38d za nenastúpenie družstva (prvý prípad) na stretnutie 7. kola nadstavbovej časti IV. ligy skupina D
medzi MFK Revúca - TJ Vinohrad Čebovce dňa 01.06.2019, podľa čl. 59 a 64/1a DP. DS pokuta 50 € podľa čl.
64/4 DP.
U 1557: Marko Ursacher 1286290 (Martin II. Liga dorast U19), na základe podnetu KM a vlastných zistení začína
disciplinárne konanie, keď počas zákazu výkonu športu ( 5xŽK) v rozpore s čl. 37/5 DP nastúpil v stretnutí 25. kola
04.06.2019 II. liga dorast U19 Zvolen - Martin. Žiada menovaného o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do
11.06.2019, k disciplinárnemu previneniu podľa čl. 71/ 1,2, 3a, 5b, 6 DP. Predbežným ochranným opatrením po
zastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach Martin od 05.06.2019
až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a, e,6,7,a čl. 43/1,2a,4 DP.
U 1558: Patrik Bielik 1272569 ( kapitán Martin II. Liga dorast U19), na základe podnetu KM a vlastných zistení,
začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart hráča Marko Ursacher 1286290 ( 5xŽK) v stretnutí 25.kola II.
ligy dorast U19 medzi Zvolen - Martin dňa 04.06.2019. Žiada o písomné vyjadrenie v termíne do 11.06.2019
podaním v ISSF podľa čl. 71/1,3a, 5b, 6,7 DP.
U 1559: Marian Šupej 1039056 ( tréner Martin II. Liga dorast U19), na základe podnetu KM a vlastných zistení,
začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart hráča Marko Ursacher 1286290 ( 5xŽK) v stretnutí 25.kola II.
ligy dorast U19 medzi Zvolen - Martin dňa 04.06.2019. Žiada menovaného o písomné vyjadrenie podaním v ISSF
do 11.06.2019, k disciplinárnemu previneniu podľa čl. 71/ 1,2, 3a, 5b, 6 DP. Predbežným ochranným opatrením
po zastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach Martin od 05.06.2019 až do
vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a, e,6,7,a čl. 43/1,2a,4 DP.
U 1560:Peter Šmehýl 1065601 ( vedúci mužstva Martin II. Liga dorast U19), na základe podnetu KM a vlastných
zistení, začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart hráča Marko Ursacher 1286290 ( 5xŽK) v stretnutí
25.kola II. ligy dorast U19 medzi Zvolen - Martin dňa 04.06.2019. Žiada menovaného o písomné vyjadrenie
podaním v ISSF do 11.06.2019, k disciplinárnemu previneniu podľa čl. 71/ 1,2, 3a, 5b, 6 DP. Predbežným
ochranným opatrením po zastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach
Martin od 05.06.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a, e,6,7,a čl. 43/1,2a,4 DP.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa
podáva na Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Prerokovaný podnet FK:Nenince U19(Málinec – Nenince) – sťažnosť neopodstatnená, zároveň nespĺňa
náležitosti RS vo futbale 2018/2019(uhradiť poplatok 40 € v MZF), Rakytovce (Kováčová - Rakytovce) –
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3.
4.

5.
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sťažnosť opodstatnená – postúpené DK SsFZ, Pliešovce (Pliešovce - Šalková) – sťažnosť
neopodstatnená – postúpené DK SsFZ (uhradiť poplatok 40 € v MZF).
KR postúpila DK SsFZ návrhna riešenienesplnenia povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej zRS vo
futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10: Zvolen – Kalinovo, Tisovec – Nová Baňa.
V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje
podania prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ.
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.
Minutáž je potrebné uviesť podľa hracieho času stretnutia a aj zverejneného videozáznamu na
www.futbalnet.sk - Príklad: „V 55.´ stretnutia (čas 12:20 II. polčasu videozáznamu zverejnenom na
futbalnete) mal R nariadiť PK pre naše mužstvo..."
KR SsFZ v zmysle 10. bodu XVII. kapitoly RS vo futbale 2018/2019 upozorňuje všetky družstvá
dospelých v rámci súťaží SsFZ napovinnosti ohľadom zverejňovania videozáznamov zo svojich
domácich MFS do 48 hodín na my.sportnet.online. V prípade ak je videozáznam vyhotovený
prostredníctvom kamery v rámci bezpečnostného systému umiestneného na štadióne, KR nebude
takýto videozáznam akceptovať, pokiaľ z neho nebude možné podnet vyhodnotiť.Odporúčame
preto vyhotovovať videozáznam z MFS samostatnou kamerou.
KR SsFZ upozorňuje R, DZ a zástupcov klubov na povinnosť uskutočňovať poradu pred stretnutím
45. minút pred ÚHČ, na ktorú majú vedúci mužstiev povinnosť priniesť kompletné sady dresov
hráčov spolu s dresmi brankárov.
Tak, ako to bolo zdôraznené na seminároch R v prípade, že je stretnutie v kategórii dorastu predzápasom
stretnutia dospelých, podá HR takéhoto MFS informáciu, prostredníctvom podania ku konkrétnemu
stretnutiu (cez zápis o stretnutí!!!) na ekonomickú komisiu, že sa stretnutie odohralo ako predzápas. Bez
uvedeného podania nebudú zahrnuté do výplaty delegovaným osobám ostatné náhrady za také stretnutie.
Tiež upozorňujeme, že naďalej platí povinnosť (vo vlastnom záujme) v prípadoch, že sa MFS neodohrá a
delegované osoby sa dostavili do miesta stretnutia, oznámiť prostredníctvom podania ku konkrétnemu
stretnutiu na ekonomickú komisiu túto skutočnosť (50 % ostatných náhrad). Zároveň žiadame,
prostredníctvom KR ObFZ upozorniť na uvedené povinnosti rozhodcov z nom. listín ObFZ, ktorí majú
uzatvorenú dohodu so SsFZ.
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“.
Žiadame R aby dôsledne sledovali DL a zmeny v DL (sú záväzné), nakoľko sa vyskytli prípady kedy sa
R na stretnutie nedostavili alebo zmeškali začiatok stretnutia (nespoliehajte sa len na ISSF, informácie
v ňom nemusia byť vždy aktuálne!).
Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkamilen R 4. a 5. ligy sa uskutoční 13. júla
2019 v B. Bystrici. Všetci R prinesú na LS potvrdenie o lekárskej prehliadke (R 3.L+program TALENT
od športového lekára, ostatní od všeobecného lekára).
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií
zúčastniť.
Komisia delegátov SFZ v spolupráci s KR SsFZ organizuje v termíne 26.7. – 27.7.2019 licenčný
seminár DZ. V prípade záujmu o získanie uvedenej licencie je potrebné do 30.6.2019 nahlásiť
frekventantov na e-mailovú adresu: jsvarc238@gmail.coms uvedením ich kontaktných údajov (podmienkou
je minimálne stredoškolské vzdelanie a lekárske potvrdenie).
Ospravedlnenia R a DZ:
Jelok - do konca jarnej časti, Považan Mi. - 16.6., Valíček - 22.6.-30.6., Herdeľ - 16.6., Krajči - do konca
jarnej časti PN
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zaslať obratom na mail:
delegacia.ssfz@gmail.com

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Oznamuje FK, že pre súťažný ročník 2019/2020 sú v ISSF pripravené na prihlasovanie nasledujúce ženské
súťaže SsFZ:
II. liga dorastenky WU19 (ročník 2001 a mladšie)
II. ligažiačky WU15 (ročník 2005 a mladšie)
Liga prípraviek WU11 (ročník 2009 a mladšie)
Prihláškysi FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne do 08.07.2019
(vrátane).

Aktív KŽF SsFZ sa uskutoční v druhej polovici júla. Miesto a termín oznámi KŽF klubom, prihláseným do súťaží
ženského futbalu SsFZ a tiež prostredníctvom správy KŽF v Spravodaji SsFZ.
2.Slovenský futbalový zväz v spolupráci s UEFA organizuje project základného trénerského vzdelávania (školenie
UEFA Grassroots C) určeného výlučne pre záujemkyne z radov dievčat a žien. Projekt sa uskutočňuje v rámci
podpory rozvoja ženského futbalu s cieľom nárastu počtu tréneriek vofutbale. KŽF
SsFZplánujetakétoškolenieusporiadaťaj v stredoslovenskomregióne.Prosímepretozáujemkyne o absolvovanie
trénerského školenia UEFA Grassroots C, aby svoj predbežný záujem, s uvedením kontaktných údajov, nahlásili
na email komisie kzf.ssfz@gmail.com.
3. Aj v roku 2019 pokračuje projekt SFZ “Festival ForGirls”, zameraný na popularizáciu futbalu medzi dievčatami vo
veku od 6 do 11 rokov. Festival organizuje FK, SFZ poskytuje technické zabezpečenie, tričká s logom projektu a
finančnú dotáciu na organizáciu festivalu do výšky 700 €. V prípade záujmu zo strany FK, kontaktujte prosím
predsedu KŽF SsFZ Jána Matonoka (0905 770 016).
4. Letný futbalový kemp pre dievčatá od 8 do 14 rokov organizujú od 15. do 19. júla 2019 na futbalovom štadióne
v Dolnej Ždani (okres Žiar nad Hronom). Kemp je určený aj pre úplné začiatočníčky. Podrobnosti na linku:
https://www.facebook.com/399538610537140/photos/a.401811146976553/548622195628780/?type=3&theater

Odvolacia komisia SsFZ (predseda Roman Horák)
Č.k. OK-01/2019 Odvolacia komisia Stredoslovenského futbalového zväzu (ďalej len "Odvolacia komisia" a
"SsFZ"), ako príslušný odvolací orgán riadiaceho zväzu v zmysle čl. 54 Stanov SsFZ, prerokovala odvolanie
futbalového klubu OFK Olováry, so sídlom Olováry 129, 991 22 Olováry (ďalej len "FK"), voči rozhodnutiu
Disciplinárnej komisie SsFZ (ďalej len "DK SsFZ") uvedenému pod U-1342, ktoré bolo zverejnené v Spravodajcovi
č. 45/2018-19 vo veci udelenej disciplinárnej sankcie, a takto r o z h o d l a: Odvolacia komisia odvolanie
futbalového klubu OŠK Olováry zamieta podľa čl. 85 ods. 2 písm. b) Disciplinárneho poriadku Slovenského
futbalového zväzu (ďalej len "SFZ").
Odôvodnenie: 1. Odvolacia komisia prijala dňa 01.06.2019 rozhodnutie DK SsFZ o nevyhovení odvolaniu OFK
Olováry voči rozhodnutiu uvedenému pod U-1342, ktoré bolo zverejnené v Spravodajcovi č. 45/2018-19 vo veci
udelenej disciplinárnej sankcie. Dňom prijatia odvolania Odvolacou komisiou, začala odvolacie konanie vedené
pod č. k. OK-01/2019.
2. Odvolacia komisia zistila, že odvolanie podala oprávnená osoba – FK, ktorého sa napadnuté rozhodnutie týka a
proti ktorému je odvolanie prípustné.
3. Odvolacia komisia v rámci preskúmania zistila, že zo strany odvolateľa nebolo podaná námietka v zmysle čl. 85
ods. 1 Súťažného poriadku SFZ (ďalej len "SP") na riadiaci zväz voči popisu priestupku vylúčeného hráča, pričom
odvolateľ nepodal v zmysle kap. XVIII. a XIX. Rozpisu súťaží vo futbale 2018/2019 (ďalej len "RS") na Komisiu
rozhodcov SsFZ námietku alebo sťažnosť voči popisu priestupku vylúčeného hráča. Delegát zväzu v správe
delegáta stretnutia, ktorá je prístupná FK v Informačnom systéme slovenského futbalu, vyhodnotil vylúčenie hráča
ako správne.
4. Podstatou odvolania je domáhanie sa odvolateľa nesúhlasu s udelením červenej karty, pričom nespochybňuje
disciplinárne konanie pri priestupku. Konanie FK vo veci správnosti, resp. nesprávnosti vylúčenia hráča bolo podľa
názoru Odvolacej komisie zmätočné, keď FK nepostupoval v zmysle ustanovení SP a RS. Preto z uvedených
dôvodov je odvolanie posudzované podľa obsahu a nie podľa formy.
5. Odvolacia komisia v rámci svojej právomoci rozhodovať v druhom stupni proti rozhodnutiam orgánov SsFZ
zistila, že v posudzovanom prípade sa DK SsFZ vo svojom postupe nedopustila voči hráčovi žiadnej
nespravodlivosti. Odvolaním napadnuté rozhodnutie DK SsFZ vo veci disciplinárnej sankcie bolo vydané v súlade
s predpismi SFZ a SsFZ a preto dňa 03.06.2019 Odvolacia komisia rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia, že podané odvolanie zamietla.

Trénersko-metodickákomisia (predsedaVojtechKováč)
1. Úsek vzdelávania SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Rimavská Sobota v termíne 20.07. – 07.10.2019
v Rimavskej Sobote organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do
30.06.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú
zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
2. TMK ObFZ Rimavská Sobota so súhlasom TÚ SFZ organizuje 21.06.2019 ( piatok) o 14.45 hod.
v Rimavskej Sobote seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS C v trvaní 5 hodín. Miesto:
Rimavská Sobota, kolkáreň v záhrade 1. mája. Poplatok za seminár je 10 eur. Žiadame záujemcov
o zaplatenie poplatku na účet ObFZ SK38 0900 0000 0000 6893 7510 do 14.6.2019. Prihláška na seminár pre
záujemcov je zverejnená na stránke ObFZ: www.obfzrs.sk v sekcii zväz a komisie - TMK.
3. TMK ObFZ Žilina so súhlasom TÚ SFZ organizuje 23.06.2019 (nedeľa) o 09.00 hod. v Žiline seminár na
predĺženie licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C v trvaní 5 hodín. Účastnícky poplatok bude 10.-€.
Prihlášku na doškoľovací seminár (obmedzený počet účastníkov - 40 trénerov) posielajte do 15. júna 2019 na
priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk / úvodná stránka - aktuality) mailom na adresu:
peterstefanak@gmail.com
4. TMK LFZ v spolupráci s Kids Fun Academy LM so súhlasom TÚ SFZ organizuje od 27.07.2019 (sobota)
o 09.00 hod. v Palúdzke blokový seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C,
pozostávajúci z 5 TJ. Účastnícky poplatok bude 30.-€. Celý program blokového seminára a prihlášku na
seminár nájdete na www.ssfz.sk / úvodná stránka – aktuality alebo na www.obfz-lm.sk. Prihlášky posielajte
mailom do 15.07.2019 na adresu: juraj.sabol@kidsfunacademy.sk

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým
uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča.
V opačnom prípade registračné miesto na SsFZ žiadosť zamietne.
2. O preregistráciu hráča v zmysle čl. 15/5RaPP je možné požiadať výhradne s použitím formulára Žiadosť
o zmenu registrácie/preregistrácia (ktorú nájdete v El. podateľni – Registrácia) aj mimo registračného obdobia
s výnimkou obdobia od 01.05 do 30.06.
3. V súčasnom období prebieha finalizácia návrhov na zmeny v RaPP. Tieto zmeny sa po schválení VV SFZ môžu
dotýkať okrem iných aj jednotlivých termínov letného registračného obdobia. Z uvedeného dôvodu odporúčame
funkcionárom FK vo vlastnom záujme sledovať ÚS MaK v ktorých budeme o vykonaných zmenách aktuálne
informovať.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

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.
Chceme touto cestou upozorniť funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a
existujúcej mimovládnej neziskovej organizácie doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych
neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Podrobnejšie informácie dostali na svoje
adresy ISSF manažéri FK. V prípade, že im nevenovali potrebnú pozornosť, resp. ich prehliadli (zmazali)
nájdete ich na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Sekretariát a iné – Materiály, pod názvom Štatutár –
registrácia. Je potrebné upozorniť, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany FK, tento po 30.6.2019
stráca možnosť prijímať akékoľvek prostriedky zo štátneho rozpočtu – SFZ mu pozastaví možnosť čerpať
kredity. Navyše oznámenia zaslané v termíne do 30.6.2019 sú oslobodené od poplatku (16,50 €). SFZ zriadil
na tento účel formulár v ISSF, ktorý je bezpodmienečne potrebné (aj v prípade hore uvedeného
postupu) vyplniť a odoslať.
Najbližšie zasadnutie VV SsFZ 1. 7.2019 (v pondelok) o 10,00 v B. Bystrici.
Aktív ŠTK, KM a KŽF SsFZ sa uskutoční 1.7.2019 o 15,00 v B. Bystrici.
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.
Úhrada R prostredníctvom kreditov
Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach mládeže, že SFZ spustil možnosť
automatickej úhrady delegovaných osôb (z MFS mládeže) prostredníctvom kreditov, Celý návod nájdete tu
https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob
V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte helpdesk@futbalnet.sk.

