Spravodajca č. 48/2018-19

14. 6.2019

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
Dňa 7.6.2019 sa uskutočnilo v B. Bystrici zasadnutie Výkonného výboru SsFZ, ktorý okrem iných:
Zobral na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení VV vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ,
- informácie predsedu ŠTK Jaroslava Jekkela a Vladimíra Remeselníka, povereného vedením KM,
o predbežnom hodnotení súťaží dospelých a mládeže v súťažnom ročníku 2018/2019 ako aj informáciu
o príprave súťažného ročníka 2019/2020,
- informácie predsedu SsFZ a vedúceho sekretára o príprave Aktívu ŠTK, KM a KŽF, ktorý sa uskutoční
v zmysle plánu práce orgánov SsFZ 1.7.2019 v Kongresovej sále OÚ v B. Bystrici od 15,00 hod..
Prerokoval:
- priebeh a závery Konferencie SsFZ 6.5.2019,
- prípravu RS SsFZ 2019/2020 – textovej časti a adresárov a prijal opatrenia,
- návrh plánu zasadnutí orgánov SsFZ na II. polrok 2019,
- návrh KR SsFZ nominačných listín rozhodcov a delegátov zväzu SsFZ pre súťažný ročník 2019 – 2020.
Schválil:
- vydanie Rozpisu súťaží SsFZ 2019/2020 aj v papierovej podobe – pre potreby FK (po jednom výtlačku),
pre delegované osoby a funkcionársky aktív SsFZ v náklade 400 ks.,
- plán zasadnutí orgánov SsFZ na II. polrok 2019,
- Nominačné listiny rozhodcov a delegátov zväzu SsFZ pre súťažný ročník 2019 – 2020,
- návrh na zaradenie na NL R a AR SFZ pre súťažný ročník 2019 – 2020 v poradí R: T. Kolofík, M. Holas, M.
Dančo a M. Foltán, AR: R. Kuba,
- návrh na zaradenie R a AR do programu ŠANCA SFZ pre súťažný ročník 2019 – 2020 R: M. Legíň, M.
Herdel, Mi. Gregorec a AR: T. Tůma, M. Zelezňák, J. Mosor, T. Burger a Ma. Gregorec.
Neschválil :
žiadosť AKADÉMIE JUVENTUS Žilina v súvislosti s pripravovaným vznikom družstva
dospelých.

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.
Dôležitá informácia:
Vzhľadom na už vopred avizované uvoľnené 1 miesto v TIPOS III. lige (FK Železiarne Podbrezová B)
v súťažnom ročníku 2019/2020, sa o toto miesto v prípade záujmu FK odohrá jednokolové kvalifikačné
stretnutie na neutrálnej pôde medzi družstvami umiestnenými po skončení súťažného ročníka 2018/2019
na druhom mieste v skupine IV. liga J a IV. liga S. Stretnutie sa odohrá 19.6.2019 (v stredu) o 17,00 hod.
na štadióne ŠK Dynamo Diviaky.
ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ resp. HP v MFS:
• 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 S Staškov – Rajec
• 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
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• 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/
Nedostatky v MFS: Príbelce - Tisovec /oneskorený príchod H/
Berieme na vedomie písomné vyjadrenia FK Oravské Veselé, Námestovo a DZ stretnutia k MFS Oravské
Veselé – Námestovo.
Priebežný stav umiestnení všetkých družstiev dospelých je zverejnený na stránke SsFZ – Priebežný stav
súťaží.
Zmena farby výstroja: ŠK Olympia Bobrov, základná - červená/červená/červená, náhradná –
biela/čierna/biela
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.
Začiatok súťaží mládeže ( dorastu aj žiakov) je plánovaná na 24.-25.08.2019. Môže byť upravený ak bude počet
prihlásených menši.
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 schvaľujezmeny termínov, ÚHČ a hracích plôch:
Dorast
II. liga U19/U17
Čadca – Kysucké Nové Mesto, 28.kolo,15.06.2019,08:30/11:00,SO, zmena HČ, dohoda klubov, poplatok

III. liga U19, sk. Juh
Brezno –Tornaľa, 26.kolo, 15.06.2019, 17:30, SO, zmena HP, ihrisko Podbrezová, Podskalka, UT, dohoda klubov
,úprava HP
IV. liga U19, sk C :
Heľpa – Lutila, 26.kolo, 16.06.2019, 15:00, Ne, zmena HP, ihrisko Bacúch, dohoda klubov, úprava HP
IV. liga U19, sk. D:
Príbeľce – Nenince,9.kolo, nadstaba,15.06.2019, 11:00, SO, zmena HP, ihrisko Bátorová
Žiaci
II. liga U15/U13, sk. Sever:
Turzovka – Krásno n.K., 26.kolo, 15.06.2019, 10:00/12:00,SO, 13.06.2019, 16:00/18:00, ŠT, dohoda klubov,
poplatok
III .liga U15/U13, sk.B:
Záv. Poruba – Orav. Lesná, 15.kolo, 16.06.2019,11:00/13:00,NE, zmena HČ, dohoda klubov, poplatok
III. liga U15/U13, sk.C:
Brusno-Ondrej - Divín,14.koloz 15.06.2019.10:00/12:00, SO na 14.06.2019.15:00/17:00,PA, dohoda klubov,
poplatok
b) KM odkladá termín stretnutia:
III. liga U15/U13,sk. C, 14.kolo, 14.06.2019 , FC-34 Brusno-Ondrej - FC Slovan Divín.
II. liga U17, 15.06.2019 28.kolo, Martin – Rakytovce.
2.KM kontumuje MFS:
II. liga U19, 08-06-2019,27.kolo, , MŠK Rimavská Sobota - MFK Dolný Kubín priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech MŠK Rimavská Sobota podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
II. liga U17, 08-06-2019,27.kolo, , MŠK Rimavská Sobota - MFK Dolný Kubín priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech MŠK Rimavská Sobota podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
IV. liga U19,sk.D, 08.06.2019, 8.kolo nadstavba, TJ Nenince - MFK Revúca, priznávame
3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Nenince, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
IV. liga U19,sk.C, 09.06.2019, 25.kolo,FK Sitno Banská Štiavnica – TJ Družstevník Očová, priznávame
3 body a skóre 3:0 v prospech FK Sitno Banská Štiavnica, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
II. liga U17, 08.06.2019 24.kolo, FK Rakytovce – FK Tatran Turzovka priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech
FK Tatran Turzovka, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie D na stretnutie
II. liga U17, 05.06.2019 25.kolo, FK Rakytovce – MŠK Námestovo priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech
MŠK Námestovo, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie D na stretnutie
II. liga U17, 31.05.2019 26.kolo,MŠK Kysucké Nové Mesto - FK Rakytovce priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech MŠK Kysucké Nové Mesto, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
II. liga U17, 08.06.2019 27.kolo, FK Rakytovce- FK Čadca priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Čadca,
podľa SP čl.82/b- nenastúpenie D na stretnutie
II. liga U19,17. kolo , JUPIE FŠ M. Hamšíka – FK Čadca, 30. 03. 2019 , priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech JUPIE podľa SP čl.82/f, neoprávnený štart hráča ( Andrej Barčák 1298659)
II. liga U19, 18. kolo, FK Čadca – Sklotatran Poltár,07.04. 2019 , priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK
Sklotatran Poltár, podľa SP čl.82/f, neoprávnený štart hráča ( Andrej Barčák 1298659)
II. liga U19,19. kolo, MFK Dolný Kubín – FK Čadca, 13. 4. 2019 , priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech MFK
Dolný Kubín, podľa SP čl.82/f, neoprávnený štart hráča ( Andrej Barčák 1298659)
3. KM odstupuje
DK:
Patrik Bielik (1272569), MŠK Fomat Martin, udelenie 5.ŽK, II. liga U19, 27.kolo, 08.06.2019,
Martin Brezina (1294304), FK Slávia Staškov, udelenie 5.ŽK, III. liga U19,sk.Sever,25.kolo, 08.06.2019
Marek Blaško(1317106),FK – 34 Brusno- Ondrej, udelenie 5.ŽK, IV. liga U19,sk.C,25.kolo, 09.06.2019
Peter Oláh(1266969),TJ Vinohrad Čebovce,udelenie5.ŽK,IV.ligaU19,sk.D,8.kolo,nadst., 08.06.2019
Adrian Trajteľ(1333849),TJ Prameň Dolná Strehová, udelenie 5.ŽK, IV. liga U19,sk.D,8.kolo,nadst. 08.06.2019
MFK Revúca ,IV. liga U19,sk.D, 08.06.2019, 8.kolo nadstavba, TJ Nenince - MFK Revúca,, podľa SP čl.82/bnenastúpenie H na stretnutie
TJ Družstevník Očová , IV. liga U19,sk.C, 09.06.2019, 25.kolo,FK Sitno Banská Štiavnica – TJ Družstevník Očová,
podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
MFK Dolný Kubín ,II. liga U19, 08-06-2019,27.kolo,MŠK Rimavská Sobota - MFK Dolný Kubín podľa SP čl.82/bnenastúpenie H na stretnutie
MFK Dolný Kubín , II. liga U17, 08-06-2019,27.kolo,MŠK Rimavská Sobota - MFK Dolný Kubín podľa SP čl.82/bnenastúpenie H na stretnutie
FK Rakytovce ,II. liga U17, 08.06.2019 24.kolo, FK Rakytovce – FK Tatran Turzovka ,podľa SP čl.82/bnenastúpenie D na stretnutie
FK Rakytovce,II. liga U17, 05.06.2019 25.kolo, FK Rakytovce – MŠK Námestovo , podľa SP čl.82/b- nenastúpenie
D na stretnutie
FK Rakytovce ,II. liga U17, 31.05.2019 26.kolo,MŠK Kysucké Nové Mesto - FK Rakytovce , podľa SP čl.82/bnenastúpenie H na stretnutie
FK Rakytovce ,II. liga U17, 08.06.2019 27.kolo, FK Rakytovce- FK Čadca ,podľa SP čl.82/b- nenastúpenie D na
stretnutie
FK Čadca ,II. liga U19,17. kolo , JUPIE FŠ M. Hamšíka – FK Čadca, 30. 03. 2019 , podľa SP čl.82/f, neoprávnený
štart hráča ( Andrej Barčák 1298659)

FK Čadca , II. liga U19, 18. kolo, FK Čadca – Sklotatran Poltár,07.04. 2019 , podľa SP čl.82/f, neoprávnený štart
hráča ( Andrej Barčák 1298659)
FK Čadca ,II. liga U19,19. kolo, MFK Dolný Kubín – FK Čadca, 13. 4. 2019 podľa SP čl.82/f, neoprávnený štart
hráča ( Andrej Barčák 1298659)
4. Oznamenie:
Z dôvodu pretrvajúcich horúčav upozorňujeme FK na dodržiavanie pitného režimu hráčov a zároveň žiadame, aby
boli vytvorené prestávky na občerstvenie počas stretnutia ( požiadať R o 2 prestávky v polčase).
5. 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.
Pripomíname FK, že hrací deň pre mládež je SO a trvalé výnimky budú musieť byť zdôvodnené , následne KM ich
schváli resp neschváli.
Súťaže mládeže začínajú 25.-26.08.2019 (4.kolo),29.8.2019 (1.kolo), 31.-1.9.2019 (5.kolo), 7.- 8.9.
2019 (6.kolo)..
6. KM berie na vedomie:
III. liga U15/U13,sk. C, oznámenie FC Slovan Divín o nevycestovaní U15 na stretnutie,14.kolo, 14.06.2019 , FC-34
Brusno-Ondrej - FC Slovan Divín
II. liga U19/U17, oznámenie o nenastúpení H- U17 na stretnutie MŠK Fomat Martin - FK Rakytovce
7. KM informuje:
Stretnutie víťazov II. ligy U15 sk. Sever a II. ligy U15 sk. Juh –
MŠK Kysucké Nové Mesto A – MŠK NOVOHRAD Lučenec A sa odohrá 19.06.2019, 15:30, streda, štadión ŠK
Kremnička

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu,
podľa čl. 9/2b2 DP
U 1561: Kevin Baláž 1393744 ( Radzovce, III. liga SŽ U15 skupina C), vylúčený za hrubé nešportové správanie
(ďalej len “HNS”) - udretie súpera päsťou do brucha nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre
podľa čl. 49/1b DP. Disciplinárna sankcia (ďalej len “DS”) – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne od
07.06.2019 podľa čl. 49/2b DP.
U 1562: Samuel Barcík 1334411 (Senohrad, III. liga SŽ U15 skupina C), vylúčený za HNS - udretie súpera dlaňou
do tváre nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl.49/1b DP. DS pozastavenie výkonu športu na 2 týždne od
07.06.2019 podľa čl. 49/2b DP.
U 1563: Jakub Ďurana 1293977 (Krasno nad Kysucou, III. liga dorast U19 skupina Sever), vylúčený za HNS hrubá urážka delegovanej osoby ( ďalej DO) podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné
stretnutia podľa čl. 47/2b DP, od 09.062019
U 1564: Richard Ludha 1282877 (Podbrezová B, TIPOS III. liga Stred), vylúčený za HNS - zmarenie vyloženej
gólovej príležitosti súpera podrazením pred pokutovým územím podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu
športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 46/2 DP,
od 10.062019
U 1565: Milan Jaroš 1283698 (Trstená, V. liga skupina B), vylúčený za HNS- sotenie súpera v jasnej gólovej
príležitosti súpera podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu
na 1 súťažné
stretnutie podľa čl. 46/2 DP, od 10.06.2019
U 1566: Csaba Trizna 1142728 (Hajnáčka, V. liga skupina D), vylúčený za HNS - držanie súpera rukou vo
vyloženej gólovej príležitosti súpera bez úmyslu hrať s loptou podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu
športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 46/2 DP,
od 10.06.2019
Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.
9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:
U 1567: Lukáš Marcinek 1332629 ( III. Liga dorast U19 skupina JUH)
U 1568: Jozef Oláh 1365685 ( II. Liga SŽ U15 skupina JUH)
U 1569 : Matej Dirgas 1230085 ( Čierne, V. liga skupina A)
U 1570: Miloš Kubala 1207246 ( Kysucké Nové Mesto, V. liga skupina A)
U 1571: Vladimír Olšovský 1326285( Staškov, III. liga dorast U19 skupina SEVER)
U 1572: Jakub Vilhan 1272232 ( Hriňová, III. liga dorast U19 skupina JUH)
U 1573: Július Harvan 1383624 ( Heľpa, IV. liga dorast U19 skupina C),
U 1574: Daniel Mrázek 1304194 ( Dudince, IV. liga dorast U19 skupina C) všetci od 09.06.2019
U 1575: Matej Považanec 1241717 ( Poltár, TIPOS III. liga Stred)
U 1576: Erik Gajdoš 1289768 ( Rosina, IV. liga skupina Sever)
U 1577: Martin Mano 1133325 ( Višnové, V. liga skupina A)
U 1578: Tomáš Macejko 1146533 ( Ladomerská Vieska, V. liga skupina C)
U 1579: Martin Turán 1337113 ( Veľký Krtíš, V. liga skupina D), všetci od 10.06.2019
DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:
U 1580 :Rastislav Kružliak 1297620 ( Ružomberok B, TIPOS III. liga Stred), od 08.06.2019
U 1581: Ján Kačáni 1249272 ( Kysucké Nové Mesto, V. liga skupina A)
U 1582: Patrik Bielik 1272569 ( Martin, II. liga SD U19)
U 1583: Martin Brezina 1294304 ( Staškov, III. liga dorast U19 skupina Sever)

U 1584: Peter Oláh 1266969 ( Čebovce, IV. liga dorast U19 skupina D)
U 1585: Adrián Trajteľ 1333849 ( Dolná Strehová, IV. liga dorast U19 skupina D), všetci od 09.06.2019
U 1586: Juraj Chupáč 1165711 ( Krásno nad Kysucou, TIPOS III. liga Stred),
U 1587: Ján Ondrejkov 1130860 ( Príbelce, IV. liga skupina JUH)
U 1588: Marian Bariak 1306110 ( Hriňová, IV. liga skupina JUH)
U 1589: Andrej Pobijak 1248838 ( Predmier, V. liga skupina A)
U 1590: Miloš Filipović 1416712 ( Liptovský Mikuláš - Palúdzka, V. liga skupina B)
U 1591: Marek Čupka 1289297 ( Liptovský Mikuláš - Palúdzka, V. liga skupina B)
U 1592: Miroslav Sapieta 1238942 ( Oravská Poruba, V. liga skupina B)
U 1593: Martin Dauda 1287445 ( Švošov, V. liga skupina B)
U 1594: Robert Košičiar 1270870 ( Bacúch, V. liga skupina C)
U 1595: Ján Hudec 1173159 ( Bzovík, V. liga skupina C)
U 1596: Michal Kubina 1197295 ( Podkonice, V. liga skupina C)
U 1597: Róbert Sláva 1238362 ( Hrochoť, V. liga skupina C)
U 1598: Ladislav Rácz 1167350 ( Olováry, V. liga skupina D)
U 1599: Peter Antal 1251509 ( Revúca, V. liga skupina D)
U 1600: Marek Blaško 1317106 ( Brusno - Ondrej, IV. liga dorast U19 skupina C), všetci od 10.06.2019
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania sa divákov a ostatných oznamov v zmysle DP:
U 1601 : Ján Smatana 1020557 ( Selce V. liga skupina C), berie na vedomie stanovisko menovaného k U 1539.
Na základe Zápisu o stretnutí ( ďalej ZoS), Správy delegáta zväzu (ďalej Správy DZ) a Oznámenia o nedostatkoch
( ďalej OZN) v stretnutí 23. kola V. ligy skupina C medzi FK Sitno Banská Štiavnica - ŠK Selce dňa 01.06.2019 za
hrubé nešportové správanie ( ďalej HNS) voči delegovanej osobe (hanlivé a pohoršujúce gestá) podľa čl.47/1a
DP. DS na 2 týždne nepodmienečne pozastavenie akejkoľvek funkcie v stretnutiach ŠK Selce od
02.06.2019 do 16.06.2019 vrátane podľa čl. 47/2b DP.
U 1602 : Tomáš Káčer 1391832 ( vedúci mužstva Belá III. liga dorast U19 skupina SEVER), berie na vedomie
vyjadrenie k U 1550. Na základe ZoS, OZN za HNS vykázaný z lavičky náhradníkov p. Pavol Šipičiak (16.04.1974)
v stretnutí 24. kolo 01.06.2019 medzi Dlhá nad Oravou - Belá. Porušenie Rozpis SsFZ 2018/2019 kapitola XVI.
bod 7. a čl.64/1a DP.DS na 2 týždne nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach
Belá od 02.06.2019 do 16.06. 2019 vrátane podľa čl. 64/3 DP.
U 1603: Belá ( III. liga dorast U19 skupina Sever), berie na vedomie vyjadrenie k U 1550. Na základe ZoS a OZN
za umožnenie vstupu cudzej osoby na lavičku náhradníkov, ktorá sa správala HNS voči DO v stretnutí 24. kola III.
liga dorast U19 skupina Sever Dlhá nad Oravou - Belá dňa 01.06.2019 podľa 57/1c DP a čl. 64/1a DP. DS pokuta
100 € podľa čl. 57/2 DP a čl. 64/4 DP.
U 1604 : Marko Ursacher 1286290 (Martin II. liga dorast U19), berie na vedomie vyjadrenie k U 1557. Na základe
podnetu KM a vlastných zistení počas zákazu výkonu športu U 1503 v rozpore s čl. 37/5 DP nastúpil v stretnutí 25.
kola 04.06.2019 II. liga SD U19 Zvolen - Martin podľa čl. 53/1 a 64/1b DP. DS na 2 týždne nepodmienečne
pozastavenie výkonu športu od 05.06.2019 do 23.06.2019 vrátane podľa čl. 53/2b,čl.39 DP. Ruší účinky
predbežného opatrenia U 1557.
U 1605 : Patrik Bielik 1272569 ( kapitán Martin II. liga dorast U19),berie na vedomie vyjadrenie k U1558. Na
základe podnetu KM a vlastných zistení, za neoprávnený štart hráča Marko Ursacher 1286290 ( 5xŽK U 1503) v
stretnutí 25.kola II. ligy dorast U19 medzi Zvolen - Martin dňa 04.06.2019. Upúšťa od DS podľa čl. 53/4 a 38/1DP.
U 1606 : Marian Šupej 1039056 ( tréner Martin II. liga dorast U19), berie na vedomie vyjadrenie k U 1559. Na
základe podnetu KM a vlastných zistení, za neoprávnený štart hráča Marko Ursacher 1286290 ( DS po 5 ŽK U1503) v stretnutí 25.kola II. ligy SD U19 medzi Zvolen - Martin dňa 04.06.2019, podľa čl. 53/1 DP. DS na 1
mesiac nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach MŠK FOMAT Martin od
05.06.2019 do 07.07. 2019 vrátane, bez prerušenia, podľa čl. 53/3b a čl. 17 DP. Ruší účinky predbežného
opatrenia U 1559.
U 1607 :Peter Šmehýl 1065601 (vedúci mužstva Martin II. liga dorast U19), berie na vedomie vyjadrenie k U1560.
Na základe podnetu KM a vlastných zistení, za neoprávnený štart hráča Marko Ursacher 1286290 ( DS po 5 ŽK U1503) v stretnutí 25.kola II. ligy SD U19 medzi Zvolen - Martin dňa 04.06.2019, podľa čl. 53/1 DP. DS na 1
mesiac nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach MŠK FOMAT Martin od
05.06.2019 do 07.07. 2019 vrátane, bez prerušenia, podľa čl. 53/3b a čl. 17 DP. Ruší účinky predbežného
opatrenia U 1560.
U 1608: Hriňová (III. liga dorast U19 skupina JUH), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS SsFZ
2018/2019 kap. XX bod 38c nenastúpenie družstva (druhý prípad) na stretnutie 23. kola III. ligy dorast U19
skupina JUH medzi Sliač - Hriňová dňa 26.05.2019podľa čl. 59 DP a 64/1a DP. DS pokuta 100€ podľa čl. 59 DP.
U 1609 : Očová (IV. liga dorast U19 skupina C), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2018/2019 kap.
XX, bod 38c za nenastúpenie družstva (prvý prípad) na stretnutie 25. kola IV. liga dorast U19 skupina C medzi
Banská Štiavnica - Očová dňa 09.06.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1610: Revúca (IV. liga dorast U19 skupina D), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS SsFZ 2018/2019
kap. XX bod 38c za nenastúpenie družstva na stretnutie (prvý prípad) 8. kola nadstavby IV. ligy dorast U19 skupina
D medzi Nenince - Revúca dňa 08.06.2019, DS pokuta 50 € podľa čl. 59 DP.
U 1611: Čebovce (IV. liga dorast U19 skupina D), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS SsFZ 2018/2019
kap. XX bod 38c za nenastúpenie družstva na stretnutie (prvý prípad) 7. kola IV. ligy dorast U19 skupina D medzi
Revúca - Čebovce dňa 01.06.2019podľa čl. 59 a 64/1a DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1612: Dolná strehová (IV. liga dorast U19 skupina D), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2018/
2019 kap. XX, bod 38d za pokles počtu hráčov pod 7 v MFS 6. kola IV. ligy dorast U19 skupina D dňa 25.05.2019
medzi Nenince - Dolná Strehová, podľa čl. 64/1a DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP.

U 1613: Oščadnica (III. liga SŽ U15 skupina A), na základe podnetu KM, za svojvoľné odvolanie a odohratie MFS
22. kola III. ligy SŽ U15 skupina A dňa 05.06.2019 medzi Oščadnica - Bytča bez súhlasu KM SsFZ podľa čl. 64/1a
DP a čl. 36 SP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1614: Oščadnica ( III. liga MŽ U13 skupina A),na základe podnetu KM, za svojvoľné odvolanie a odohratie MFS
22. kola III. ligy MŽ U13 skupina A dňa 05.06.2019 medzi Oščadnica - Bytča bez súhlasu KM SsFZ podľa čl. 64/1a
DP a čl. 36 SP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1615: Bytča ( III. liga SŽ U15 skupina A),na základe podnetu KM, za svojvoľné odvolanie a odohratie MFS 22.
kola III. ligy SŽ U15 skupina A dňa 05.06.2019 medzi Oščadnica - Bytča bez súhlasu KM SsFZ podľa čl. 64/1a DP
a čl. 36 SP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1616: Bytča ( III. liga MŽ U13 skupina A), na základe podnetu KM, za svojvoľné odvolanie a odohratie MFS 22.
kola III. ligy MŽ U13 skupina A dňa 05.06.2019 medzi Oščadnica - Bytča bez súhlasu KM SsFZ podľa čl. 64/1a DP
a čl. 36 SP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1617: Dolný Kubín ( II. liga SD U19), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX
bod 38b za nenastúpenie družstva na stretnutie 27.kola II.ligy SD U19 Rimavská Sobota - Dolný Kubín dňa
08.06.2019, DS pokuta 50 € podľa čl. 59 DP.
U 1618:Dolný Kubín (II. liga MD U17), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX
bod 38b za nenastúpenie družstva na stretnutie 27.kola II.ligy MD U17 Rimavská Sobota - Dolný Kubín dňa
08.06.2019, DS pokuta 50 € podľa čl. 59 DP.
U 1619:Rakytovce( II. liga MD U17), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod
38b za nenastúpenie družstva na stretnutia 24.kola až 27.kola II.ligy MD U17, DS pokuta 400 € podľa čl. 59 DP.
U 1620: Čadca ( II. liga SD U19), na základe podnetu KM SsFZ za neoprávnený štart hráča Andrej Barčák
1298659 v stretnutiach II. ligy SD U19 a to: 17.kola JUPIE FŠ M. Hamšíka – FK Čadca dňa 30.03.2019, 18.kola
FK Čadca – Sklotatran Poltár dňa 07.04.2019, 19.kola MFK Dolný Kubín – FK Čadca dňa 13.04.2019 podľa
čl.64/1a DP. DS pokuta 300 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1621: Jozef Žingora 1309851 ( Belá, V. liga skupina A), DK žiada o písomné stanovisko k zraneniu, ktoré
utrpel v stretnutí 25.kola V. ligy skupina A Predmier - Belá dňa 09.06.2019v termíne do 18.6.2019 podaním cez
ISSF vrátane predloženia lekárskej správy o práceneschopnosti alebo znemožnenie aktívnej účasti na športe (na
mail: dk.ssfz@gmail.com).
U 1622: Jozef Martinka 1118429 (Predmier, V. liga skupina A), berie na vedomie stanovisko menovaného. Na
základe ZoS, Správy správy delegáta (ďalej Správy DZ) a OZN, začína disciplinárne konanie a pokračuje v
šetrení. Žiada menovaného o doplňujúce písomné stanovisko k telesnému napadnutiu súpera násilnou
činnosťou, ktorou došlo k zraneniu napadnutého, čo malo za následok práceneschopnosť napadnutého (v
prerušenej hre na hracej ploche) počas stretnutia 25.kola V. ligy skupina A Predmier - Belá dňa 09.06.2019 podľa
čl. 71/1, 3a, b DP, do 18.06.2019.Predbežným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek
funkcie vo všetkých stretnutiach FK Predmier od 10.06.2019 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3b,c 5a,6,7,9 a
čl.43/1,2a, 4 DP.
U 1623: Predmier ( V. liga skupina A), berie na vedomie vyjadrenie prezidenta klubu. Na základe Správy DZ a
OZN začína disciplinárne konanie a žiada futbalový klub o doplňujúce písomné stanovisko k nedostatočnej
usporiadateľskej službe a porušenia povinností organizátora stretnutia ( neprijatie opatrení na zabránenie
nešportového správania jednotlivcov, zákaz vstupu osôb nezúčastnených na hre na hraciu plochu a do určených
priestorov a do priestorov vyhradených pre družstvá a delegované osoby vrátane chodieb a ďalších neprístojností)
podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 18.06.2019.
U 1624 : Jakub Kubík 1260791 (Belá V. liga skupina A),na základe ZoS, Správy správy delegáta (ďalej Správy
DZ) a OZN, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k telesnému napadnutiu
v areáli štadióna súpera a diváka po stretnutí 25.kola V. ligy skupina A Predmier - Belá dňa 09.06.2019 podľa čl.
71/1, 3a, b DP,
do 18.06.2019.
Predbežným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach
ŠK Belá od 10.06.2019 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3b,c 5a,6,7,9 DP a čl.43/1,2a, 4 DP.
U 1625 : Ján Holúbek 1156129 (tréner Belá V. liga skupina A), berie na vedomie stanovisko menovaného. Na
základe Správy DZ a OZN začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o doplňujúce písomné
stanovisko k vykázaniu z lavičky náhradníkov za HNS voči členovi realizačnému teamu a porušenia povinnosti
vyplývajúcich z predpisu SFZ ( vstup na HP po skončení I. polčasu s úmyslom isť do šatní hostí) počas stretnutia
25.kola Predmier - Belá V. liga skupina A dňa 09.06.2019 podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 18.06.2019.
Predbežným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach
ŠK Belá od 10.06.2019 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3b,c 5a,6,7,9 a čl.43/1,2a, 4 DP.
U 1626: Belá ( V. liga skupina A), berie na vedomie vyjadrenie futbalové klubu. Na základe Správy DZ a OZN
začína disciplinárne konanie a žiada futbalový klub o doplňujúce písomné stanovisko k telesným
napadnutiam hráčov FK Belá voči súperovi, divákovi, HNS člena realizačného tímu vrátane neoprávneného
vstupu na HP v polčasovej prestávke počas stretnutia 25.kola Predmier - Belá V. liga skupina A dňa
09.06.2019 podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 18.06.2019.
U 1627 : Róbert Kán 1176234 (Strečno V. liga skupina A). Na základe vlastných zistení začína disciplinárne
konanie za porušenie Kódexu futbalovej etiky ( HNS pri záverečnom pozdrave hráčov na hracej ploche) po
skončení stretnutia 25.kola V. ligy skupina A Strečno - Višňové dňa 09.06.2019. Žiada o písomné vyjadrenie
podaním v ISSF do 18.6.2019 k disciplinárnemu previneniu podľa 71/1,2,3d,5b,6 DP. Predbežným ochranným
opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach Strečno od
14.06.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3d,6,7 a čl. 43/1,2a,4 DP.

U 1628: Strečno ( V. liga skupina A), na základe vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada o
písomné vyjadrenie futbalový klub k porušeniu Kódexu futbalovej etiky ( HNS pri záverečnom pozdrave hráčov
na HP) hráčom Róbertom Kánom 1176234 po skončení stretnutia 25.kola V. ligy skupina A Strečno - Višňové dňa
09.06.2019 podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 18.06.2019.
U 1629 : Lukáš Kozička 1163331 ( Revúca, V. liga skupina D), na základe ZoS, Správy DZ začína disciplinárne
konanie za inzultáciu rozhodcu v stretnutí 25.kola V. ligy skupina D medzi Revúca - Čebovce dňa 09.06.2019.
Žiada o písomné vyjadrenie k disciplinárnemu previneniu podaním v ISSF v termíne do 18.06.2019. Predbežným
ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých
stretnutiach MFK Revúca od 10.06.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3d, 6,7,a čl. 43/1,2a,4 DP
U 1630: Revúca ( V. liga skupina D).Na základe ZoS, Správy DZ začína disciplinárne konanie a žiada klub o
písomné stanovisko k inzultácii delegovanej osoby v stretnutí 25.kola V. ligy skupina D Revúca - Čebovce dňa
09.06.2019, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 18.06.2019.
U 1631: Dušan Smolka 1081725 ( vedúci mužstva Oravská Poruba, V. Liga skupina B), na základe Správy DZ a
OZN začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k vykázaniu z lavičky
náhradníkov ( porušenie zákona č. 377/ 2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 7
Zákaz fajčenia bod 1, ods. f - Zakazuje sa fajčiť v športových zariadeniach) a telesnému napadnutiu v areáli
štadióna súpera a diváka v a po stretnutí 25.kola V. liga skupina B Oravská Poruba – Vavrečka dňa 09.06.2019
podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 18.06.2019.Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon
športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Družstevník Oravská Poruba od 10.06.2019 až do
vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3d, 6,7,a čl. 43/1,2a,4 DP.
U 1632: Oravská Poruba ( V. Liga skupina B), Na základe Správy DZ a OZN začína disciplinárne konanie a
žiada klub o písomné stanovisko k vykázaniu VM Dušana Smolku z lavičky náhradníkov ( porušenie zákona č.
377/ 2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 7 Zákaz fajčenia bod 1, ods. f Zakazuje sa fajčiť v športových zariadeniach) a telesnému napadnutiu v areáli štadióna súpera a diváka v a po
stretnutí 25. kola V. ligy skupina B Oravská Poruba – Vavrečka dňa 09.06.2019 podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do
18.06.2019.
U 1633: Beniač Branislav ( usporiadateľ Rosina, IV. Liga skupina SEVER),na základe Správy DZ, OZN začína
disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (urážlivé a pohoršujúce výroky voči
divákom hostí) počas stretnutia 25. kola IV. ligy skupina Sever Rosiná – Bobrov dňa 09.06.2019, podľa čl. 71/1,
3a,b DP, do 18.06.2019.
Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie vo všetkých
stretnutiach OŠK Rosiná od 10.06.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3d, 6,7,a čl. 43/1,2a,4 DP
U 1634: Rosiná (IV. Liga skupina Sever), na základe Správy DZ, OZN začína disciplinárne konanie a žiada
futbalový klub o písomné stanovisko k HNS usporiadateľa voči divákom hostí, HNS divákov oboch mužstiev
(hrubé urážky, provokujúce výrazy), k nedostatočnej usporiadateľskej službe počas stretnutia (obliatie hráča hostí
pivom) počas stretnutia 25. kola IV.ligy skupina Sever Rosiná – Bobrov dňa 09.06.2019, podľa čl. 71/1, 3a,b DP,
do 18.06.2019.
U 1635: Bobrov ( IV. liga skupina SEVER), na základe Správy DZ, OZN začína disciplinárne konanie a žiada
futbalový klub o písomné stanovisko k HNS divákov hostí ( hrubé urážky a provokujúce výrazy) voči divákom
domácich počas stretnutia 25. kola IV. ligy skupina Sever Rosiná – Bobrov dňa 09.06.2019, podľa čl. 71/1, 3a,b
DP, do 18.06.2019.
U 1636 : Zvolen ( TIPOS III. Liga STRED), berie na vedomie splnenie U 1553
U 1637 :Tisovec (IV. Liga skupina JUH), berie na vedomie stanovisko futbalového klubu k U 1554, bez ďalších
DS
U 1638: Bánová( IV. liga skupina Sever), na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z
25.kola IV. ligy skupina Sever Bánová - Diviaky dňa 09.06.2019 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 18.06.2019 po ďalšími DS v zmysle DP.
U 1639: Príbelce (IV. liga skupina Juh), na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie neúplného videozáznamu
(zverejnení len 1. polčas) z 25.kola IV. liga skupina Juh Príbelce - Tisovec dňa 09.06.2019 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 18.06.2019 po ďalšími DS v zmysle DP.
U 1640: Varín (V. liga skupina A), na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie neúplného videozáznamu (
otočený obraz) z 25.kola V. liga skupina A Varín - Oščadnica dňa 09.06.2019 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 18.06.2019 po ďalšími DS v zmysle DP.
U 1641: Vysoká Nad Kysucou (V. liga skupina A), na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu
z 25.kola V. liga skupina A Vysoká Nad Kysucou - Bytča dňa 09.06.2019 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 18.06.2019 po ďalšími DS v zmysle DP.
U 1642: Prenčov (V. liga skupina C), na základe SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z 25.kola V. ligy skupina
C Prenčov - Bzovík dňa 09.06.2019 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 18.06.2019 po ďalšími DS v zmysle DP.

U 1643: Ľudovít Jamnický 1218914 (Pliešovce, IV. liga skupina Juh), ,berie na vedomie žiadosťmenovaného o
zmenu DS uloženej U 1488 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje
skúšobnú dobu do 30.09.2019.
U 1644: Benjamín Kliment 1265418 ( Sklabiná, V. liga skupina D), berie na vedomie žiadosť menovaného o
zmenu DS uloženej U 1533 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje
skúšobnú dobu do 30.09.2019.
U 1645:MFK Spartak Hriňová (IV. liga sk. JUH), na základe Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch
v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US a zároveň
žiada klub o presnú identifikáciu vykázaného diváka počas stretnutia 25. kola medzi MFK Spartak Hriňová - ŠK
Prameň Kováčová, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 18.06.2019
U 1646: Stará Bystrica, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za
mesiac Máj 2019 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/2, 6 DP. DK SsFZ
stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 21.06.2019 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, 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 a DK SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.
U 1647: Poltár, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac Máj
2019 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/2, 6 DP. DK SsFZ stanovuje novú
lehotu úhrady MZF do 21.06.2019 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, 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 a DK SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.
U 1648: Detva, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac Máj
2019 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/2, 6 DP. DK SsFZ stanovuje novú
lehotu úhrady MZF do 21.06.2019 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, 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 a DK SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.
U 1649: Ladomerská Vieska, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za
mesiac Máj 2019 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/2, 6 DP. DK SsFZ
stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 21.06.2019 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, 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 a DK SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.
U 1650: Zvolen, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac Máj
2019 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/2, 6 DP. DK SsFZ stanovuje novú
lehotu úhrady MZF do 21.06.2019 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, 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 a DK SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.
U 1651: Rudolf Šipičiak 1060940 ( Belá III. Liga dorast U19 skupina SEVER), na základe ZoS a vlastných zistení
začína disciplinárne konanie za HNS na delegované osoby zakázaný vstup do vyhradených priestorov štadióna a
porušenie Etického kódexu SFZ v 24. kolo Dlhá na Orave - Belá 01.06.2019 . Žiada o podrobné písomné
vyjadrenie v termíne do 18.06.2019 podaním v ISSF.
Predbežným ochranným opatrením po zastavuje
menovanému výkon akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach Belá od 14.06.2019 až do vyriešenia prípadu
podľa čl. 71/1,3d, ,6,7,a čl. 43/1,2a,4 DP.
U 1652: ŠK Belá ( III. Liga dorast U19 skupina SEVER), žiada o vyjadrenie k U 1651 podaním v ISSF do
18.06.2019.
U 1653 :Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bude v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5.,
9., 12., 15. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne
požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade,
ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového
súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA
POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu dk.ssfz@gmail.com a
podaním cez ISSF na DK SsFZ.
Finančné pokuty sú stanovené RS SsFZ nasledovne: 5 ŽK - pokuta 50 €
9 ŽK - pokuta 100 €
12 ŽK - pokuta 150 €
15 ŽK - pokuta 200 €
U 1654 :Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a l.
34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka
2019/2020.
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: Revúca (Revúca – Čebovce) sťažnosť neopodstatnená – postúpené DK SsFZ
(uhradiť poplatok 40 € v MZF).
2. KR postúpila DK SsFZ návrh na riešenie nesplnenia povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej zRS vo
futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10: Bánová – Diviaky, Príbelce – Tisovec, Vysoká nad Kysucou – Bytča,
Varín – Oščadnica, Prenčov – Bzovík.
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 KR
SsFZ 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..."
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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“.
9. 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!).
10. Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkamilen R 4. a 5. ligy + náhradnými FP R 3. L 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.
11. 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 emailovú adresu: jsvarc238@gmail.coms uvedením ich kontaktných údajov (podmienkou je minimálne
stredoškolské vzdelanie a lekárske potvrdenie).
12. Oznamujeme, že po krátkom výpadku jewebwww.kr-ssfz.skopäť plne funkčný.

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. liga žiačky WU15 (ročník 2005 a mladšie)
Liga prípraviek WU11 (ročník 2009 a mladšie)
Prihlášky si 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 Spravodajcovi SsFZ.

2. V dňoch 23. až 25. júna 2019 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnia finálové turnaje I. ligy dorasteniek WU19 a I.
ligy žiačok WU15. Stredné Slovensko na nich reprezentujú družstvá MFK Dukla Banská Bystrica.
Program turnajov:
23.06.2019:
15:00 Partizán Bardejov – Dukla Banská Bystrica (WU19)
17:00 Tatran Prešov – Dukla Banská Bystrica (WU15)
24.06.2019:
10:00 Dukla Banská Bystrica – Spartak Myjava (WU19)
12:00 Dukla Banská Bystrica - Slovan Bratislava (WU15)
25.06.2019:
10:00 Spartak Myjava – Partizán Bardejov (WU19)
12:00 Slovan Bratislava – Tatran Prešov (WU15)
3. Slovenský futbalový zväz v spolupráci s UEFA organizuje projekt 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 vo futbale. KŽF SsFZ plánuje takéto školenie
usporiadať aj v stredoslovenskom regióne. Prosíme preto záujemkyne o absolvovanie trénerského školenia UEFA
Grassroots C, aby svoj predbežný záujem, s uvedením kontaktných údajov, nahlásili na email komisie
kzf.ssfz@gmail.com.
4. Aj v roku 2019 pokračuje projekt SFZ “Festival For Girls”, 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).
5. 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

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 Soboteseminár 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 Žilineseminár 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 formuláraŽiadosť
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.

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

2.

3.
4.
5.
6.

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 častiKOMISIE – 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.

