Spravodajca č. 4/2018-19

20.7. 2018

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
Dňa 13.7.2018 sa uskutočnilo v B. Bystrici mimoriadne zasadnutie Výkonného výboru SsFZ, rozšírené o predsedov
ObFZ v pôsobnosti SsFZ, ktorý sa po dôkladnom oboznámení so situáciou a okolnosťami, ktoré nastali po akcii NAKA
v priebehu seminára R a DZ 7.7.2018:
Zobral na vedomie:
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ,
- odstúpenie z funkcie predsedu KR, ako aj člena VV SsFZ Jána Tomčíka z 10.7.2018,
- pozastavenie výkonu člena VV SsFZ zo strany Jána Majsniara, na vlastnú ţiadosť z 8.7.2018,
- odstúpenie z funkcie členky KR SsFZ a vedúcej obsadzovacieho úseku Miroslavy Migaľovej z 11.7.2018,
- informáciu SFZ o dočasnom pozastavení činnosti členom SFZ rozhodcom, delegátom a funkcionárom
obvineným zo športovej korupcie, ako aj informáciu o začatí konania DK SFZ voči 6-tim futbalovým klubom
v pôsobnosti ssFZ,
Poveril:
- dočasne vedením komisie rozhodcov SsFZ Karola Poláčka,
- dočasne vedením obsadzovacieho úseku Ľubomíra Samotného,
- dočasne vedením Komisie mládeţe Vladimíra Remeselníka,
- predsedu SsFZ pripraviť zvolanie riadnej Konferencie SsFZ na september 2018,
Schválil:
- výzvu VV SsFZ a predsedov ObFZ delegátom stretnutí a rozhodcom SsFZ (viď stránka SsFZ),
- potvrdenie termínu odohratia stretnutí 1. kola SP v pôvodnom termíne, v prípade nedostatku R a DZ (z dôvodu
ospravedlnenie) je pripravený prijať ďalšie opatrenia,
Na stránke SsFZ máte k dispozícii Rozpis súťaţí SsFZ pre súťaţný ročník 2018/2019 – textovú časť, vyţrebovanie
súťaţí dospelých a mládeţe, ktoré uţ akceptuje všetky ţiadosti o výnimky z dní a časov, ktoré boli doručené pred
a na aktív ŠTK, KM a KŢF, ako aj farebnú rozlíšiteľnosť výstroja (dospelí) pre nový súťaţný ročník. RS nájdete na
stránke www.ssfz.sk v časti ROZPIS SÚŤAŢÍ – Rozpis súťaţí 2018/2019.
Zároveň pri tejto príleţitosti upozorňujeme na skutočnosť, ţe z rozhodnutia VV SsFZ (na návrh samotných klubov)
pripravuje sekretariát kontaktný adresár klubov, ktorých aspoň jedno druţstvo štartuje v súťaţiach riadených SsFZ
v novom súťaţnom ročníku. Návratku nájdete na stránke: www.ssfz.sk, ako aj www.ssfz.futbalnet.sk.
Vyplnenú návratku ţiadame doručiť na SsFZ (e-mail – na uvedenú adresu, pošta, osobne) z logických dôvodov v čo
najkratšom moţnom čase. V prípade, ţe pre nový súťaţný ročník nedošlo v kontaktoch na FK ku zmene, zašlite na
uvedenú adresu takú informáciu a sekretariát pouţije údaje z minulého súťaţného ročníka.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt: 0902229333)
1. Termíny obhliadok futbalových štadiónov:
 27.07.2018 /piatok/ - OŢĎANY /o 15,30 hod./, POLTÁR /16,30/, PODKONICE /18,40/
 28.07.2018 /sobota/ - TEPLIČAN /9,30/, KOTEŠOVÁ /11,00/, OŠČADNICA /12,30/, VAVREČKA /14,30/,
ŠVOŠOV /15,45/, L. ŠTIAVNICA /16,30/
 03.08.2018 /piatok/ - BZOVÍK /15,00/, PRENČOV /16,00/
Ţiadame kompetentných funkcionárov FK zabespečiť sprístupnenie všetkých priestorov v areáli štadióna.
2. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS:
FK Príbelce – SO/UHČ
Martin – ihrisko Ţabokreky /súťaţný ročník 2018/2019/
 04.08.2018 /sobota/ o 17,00 hod. 1.kolo V. liga C Sásová – Podkonice
 05.08.2018 /nedeľa/ o 17,00 hod. 1.kolo IV. liga J S. Ďarmoty – Šalková /opačné poradie/
 05.08.2018 /nedeľa/ o 17,00 hod. 1.kolo IV. liga J Rakytovce – Č. Balog
 05.08.2018 /nedeľa/ o 17,00 hod. 1.kolo V. liga D Sklabiná – Málinec
 18.08.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 3.kolo IV. liga S D. Kubín – Ţabokreky
 25.08.2018 /sobota/ o 13,00 hod. 4.kolo V. liga D Vinica – Olováry
 29.08.2018 /streda/ o 16,00 hod. 1.kolo IV. liga S Diviaky – Rosina
 08.09.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 6.kolo V. liga A Kotešová – K. N. Mesto
 11.09.2018 /utorok / o 16,30 hod. 6.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – L. Štiavnica
3. Berieme na vedomie dohodu o striedavom štarte hráčov dospelých FK Pohronie Ţiar nad Hronom/ Dolná
Ţdaňa a MFK Ţarnovica na súťaţný ročník 2018/2019.
4. Zasadnutie ŠTK SsFZ sa uskutoční dňa 26.7.2018 o 15,00 hod. v Bystrej.
5. Pokyny k stretnutiam Slovenského pohára – Slovnaft cup 20182019:
 vyhotovenie videozáznamov zo stretnutí SP nie je povinné. Povinnosť je aţ od 4.kola,





štart hráčov na RP ako v súťaţných stretnutiach,
striedanie hráčov – po 3 na obidvoch stranách,
pri nerozhodnom výsledku sa po 90 min. nepredlţuje, nasledujú priamo kopy na bránu - po 5 na obidvoch
stranách, potom striedavo aţ do rozhodnutia

Komisia mládeţe (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM)
(mladezssfz@gmail.com)
1. KM oznamuje:
a) Súťaţný ročník 2018/2019 sa začne nasledovne:
b) II. liga U19,17 – 28.7. resp. 29.7.2018,
III. liga U19, IV. liga U19, II. liga U15,13, III. liga sk. A U15,13 -11.8.resp. 12.8.2018,
III. liga- B,C U15,13 -25.8.resp. 26.8.2018.
c) Vyţrebovanie ročníka 2018/2019 súťaţe mládeţe (dorast a ţiaci ) a kompletný nový RS nájdu na webe –
Rozpis súťaţí
d) Zaradenie druţstiev do súťaţného ročníka 2018/2019 a upravenú definitívnu termínovú listinu FK nájdu
na webe – Komisie–KM- Materiály.
e) Hrací deň mládeţe ( U19,U17,U15,U13 ) v zmysle RS 2018/2019– sobota:
 II. liga U19,17 – 10,00 a 12,30,
 III. liga a IV. liga U19 – 14.00,
 II. liga a III. liga U15,13 – 10,00 a 12,00.
f) Termín evidovania striedavých štartov (max. 3 hráči) – 25.7.2018 ( ISSF).
g) Prijaté dohody o spoločnom druţstve:
OŠK Ludrová – TJ L. Štiavnica - U19 ( nutné doloţiť vyjadrenie LFZ
OŠK Bešeňová – OFK P. Ľupča – U19,17nutné doloţiť vyjadrenie LFZ
Príbelce – Bátorová (U19) – zle uvedený FK v článku 4 v zmluve
Čebovce – Kamenné Kosihy (U19) – zle uvedený FK v článku 4 v zmluve
Upozorňujeme FK - doručené dohody U11 nie sú agendou KM a je potrebné ich riešiť na príslušnom
ObFZ.
h) Schválené dohody o spoločnom druţstve:
Upozornenie – tzv. Spoločné druţstvo môţe pôsobiť len ako 1 druţstvo ( štartovať len v 1 súťaţi – buď
v rámci SsFZ , alebo v rámci ObFZ ).
ŠK Radoľa – Sneţnica (U15)
Senohrad – Pliešovce (U15)
Slovan Dudince – OZ OFK Sebechleby (U15)
FK Brezno – ŠK Partizán Č. Balog (U19)
ŠK Dynamo Diviaky – TJ Ţiara Horná Štubňa (U19)
Nenince – Vinica (U19)
Slovenské Ďarmoty – Sklabiná (U19)
Pliešovce – D. Niva (U19)
Braväcovo – Pohorelá (U19)
Predmier – Súľov (U19)
Stoţok – Vígľaš Pstruša (U19)
Brusno-Ondrej – Jasenie (U19)
Juventus – Višňové (U19)
i) Ţiadame nekontaktovať telefonicky uţ vyjdením tejto ÚS pani Potančokovú (Majerovú),aţ do
odvolania kontaktujte pána Matejku.
2. KM schvaľuje zmeny termínov, ÚHČ a hracích plôch:
Dorast
a) II. liga U19, U17 – 15.kolo (L. Mikuláš – Dukla BB) z 29.7. na 15.08.2018 (streda) o 15,30 a 18,00
b) II. liga U19, U17 – 15.kolo (Turzovka – Poltár) z 28.7. na 08.08.2018 (streda) o 14,00 a 16,30
c) II. liga U19, U17 – 15.kolo (Rakytovce – Jupie) z 28.7. na 15.08.2018 (streda) o 16,00 a 18,00
d) II. liga U19, U17 – 15.kolo (Čadca – Martin) z 28.7. na 8.8.2018 (streda) o 15,00 a 17,30
e) II. liga U19, U17 – 15.kolo (Zvolen – Pohronie ZH) z 29.7. na 15.8.2018 (streda) o 10,00 a 12,30
f) II. liga U19, U17 – 1.kolo (Dukla BB – Zvolen) zo 4.8. na 12.9.2018 (streda) o 13,00 a 15,30 –
medzinárodný turnaj v Číne
g) II. liga U19, U17 – 1.kolo (Martin – Námestovo) zo 4.8. na 5.9.2018 o 14,30 a 17,00 – HP Bystrička
h) II. liga U19, U17 – 2.kolo (Juventus – Dukla BB) z 11.8. na 22.8.2018 (streda) o 14,00 a 16,30
i) IV. liga dor.sk.A – 3.kolo (Strečno – Rajec) z 18.8. na 19.8.2018 o 13,30 ako predz.dosp.
j) IV. liga dor.sk.A – 2.kolo (Rajec – Skalité) 11.8.2018 o 10,00
k) IV. liga dor.sk.C – 2.kolo (Lutila – Brusno) 11.8.2018 o 14,00 – opačné poradie, HP Brusno
Ţiaci
l) III. liga U15, U13 sk.A – 2.kolo (Teplička nad Váhom – Zborov nad Bystricou) z 11.8. na 22.8.2018
(streda) o 15,00 a 17,00

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
( dk.ssfz@gmail.com, kontakt na predsedu DK – 0905 344 444)
U - 4: Lazar Knieţevič (1388959) DS uloţená U 1043 uplynula v 28 kole TIPOS III. ligy STRED (24.06.2018).
DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, ţe zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP,
sa disciplinárne sankcie, udelené v súťaţnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťaţného ročníka
2018/19.
DK oznamuje Oblastným futbalovým zväzom, klubom, hráčom, funkcionárom a všetkým činovníkom futbalu, ţe bol
novelizovaný Disciplinárny poriadok schválený VV SFZ s účinnosťou od 21.06.2017. Úplne znenie – link:
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/75ac67a2-ff63-4317-9d89-9c45fd68b77f.pdf
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP)sa podáva
na Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej
komisie ( čl.84 ods. 1 DP )

Komisia rozhodcov (Karol Poláček – poverený vedením KR)
1. Revokácia rozhodnutia KR SsFZ zverejneného v spravodajcovi dňa 8.6.2018 k podnetu TJ Tatran VLM
Pliešovce (Pliešovce - Tisovec) – KR SsFZ podaniu TJ Tatran VLM Pliešovce vyhovuje. Poplatok 40 € bude
vrátený v MZF.
2. Náhradný termín fyzických previerok a letného seminára rozhodcov SsFZ sa uskutoční 27. júla 2018
(piatok) v Banskej Bystrici (Štiavničky). Náhradné fyzické previerky so začiatkom o 16:00 hod.
a náhradný letný seminár o 17:00 hod.. FP aj LS sa zúčastnia R: Horný, Badura, Remeň, Majer, Hrivo,
Sitár, Ondreáš, Ţidek, Ligas, Krajči, Juríčka, Slančík, Budáč P., Kuteľ, Barboriak, Ďurkovič, Nemčok, Bulla,
Bálint, Mihálik, Závodský, Jaroščiak, Kyseľ, Marko, Pelle, Tóth, Ivan, Pšenák, Hrobárik, Sikora. Iba FP sa
zúčastnia R: Holas Ma., Behančin, Polomský, Mensár, Ratkovský, Antalík, Danyi, Rybár, Calík, Bednárik,
Špalek, Oravec, Valíček, Ţubor. LS sa zúčastnia DZ: Chvíľa, Libiak, Halaj, Forrai, Kalocsai, Oslanec, Truban.
Program FP bude účastníkom zaslaný e-mailom. Podmienkou účasti R na FP je potvrdenie o lekárskej
prehliadke.
3. KR SsFZ dáva do pozornosti všetkým R a DZ novovzniknutý web www.kr-ssfz.webnode.sk kde nájdete
všetky potrebné informácie týkajúce sa Vašej činnosti. Aktuálne aj znenie Pravidiel futbalu platné v SFZ od
1.7.2018 spolu so zmenami v PF 2018 (https://www.kr-ssfz.sk/skoliaci-usek/).
4. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok. Bez jeho uhradenia
Vám ISSF neumoţní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo
svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol).
5. V prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyţiadať
prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Ţiadosť o vydanie
registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať ţiadosť). Bez platného RP nebudete v budúcnosti môcť
byť delegovaní na MFS.
6. KR SsFZ v zmysle rozhodnutia VV SsFZ upozorňuje všetky druţstvá dospelých v rámci súťaţí SsFZ na
povinnosti ohľadom zverejňovania videozáznamov zo svojich domácich MFS do 48 hodín na
my.sportnet.online.
7. Ukončenie činnosti: Michal Lepieš (rozhodca), Stanislav Kučera (rozhodca), Michal Chudý (rozhodca),
Roman Králik (rozhodca), Jakub Kyseľ (rozhodca), Jaroslav Franek (DZ) – KR úprimne ďakuje za dlhoročnú
aktívnu činnosť.

Komisia ţenského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ Uzávierka pripomienok : oznamujeme klubom ţenského futbalu v regióne, ktoré sú prihlásené do republikových
súťaţí , ţe dnes 20. 7. je konečný termín na zaslanie pripomienok k návrhu na rozdelenie súťaţí.
Kluby v regióne prihlásené do 2. ligy ţiačok – stav prihlášok – Zvolen, L. Mikuláš a Rimavská Sobota, Jupie Futbalová
škola Mareka Hamšíka, Akadémia Juventus Ţilina. Po víkende obdrţia prihlásení účastníci predbeţné informácie
k súťaţi. Do súťaţe sa treba prihlásiť v ISSF pod SsFZ – mládeţnícke súťaţe do 2. Ligy ţiačok. V systéme je
vytvorená aj súťaţ prípraviek, je treba sa v prípade záujmu o štart v súťaţi prihlásiť tak isto. Informácie na tel.. 0905
342399, email: nemethlaco55@gmail.com
2/ V prípade záujmu o usporiadanie Festivalu pre dievčatá v tomto roku avizujte záujem a informácie vám budú
zaslané na poţiadanie.
3/ Ţiadame kluby, aby nahlásili prípadné konanie turnajov, ktoré majú v pláne usporiadať v tomto roku v záujme ich
propagácie a pomoci pri zabezpečovaní účasti.
4 / V dňoch 6. – 12. 8. 2018 sa v Kunerade uskutoční tradičný Futbalový kemp dievčat. Informácie na tel. čísle 0905
342399.

Odvolacia komisia (predseda Roman Horák)
1. Dňom 10.07.2018 Odvolacia komisia SsFZ začala prerokovávanie vo veci vzťahujúcej sa k odvolaniu TJ
Tatran VLM Pliešovce zo dňa 4.6.2018, voči rozhodnutiu Komisie rozhodcov SsFZ, zverejnenému v
Spravodajcovi č. 46/2017-18 zo dňa 08.06.2018.

2. Odvolacia komisia SsFZ prijala dňa 18.07.2018 doporučenú zásielku jej adresovanú, vo veci odvolania OFK
1950 Priechod voči rozhodnutiu týkajúceho sa nezaradenia druţstva dospelých tohto klubu do V. ligy skupina
C dospelých, súťaţného ročníka 2018/2019 a o obsahu odvolania uvedenom v liste bude rokovať.

Hospodárska komisia (predseda Andrej Stašiniak)
Hospodárska komisia nariaďuje klubu TJ Druţstevník Blatnica uhradiť faktúru 230€ klubu TJ Tatran Chlebnice za
vynaloţené cestovné náklady v zmysle RS SsFZ 2017/2018, najneskôr do 25.7.2018. Prípad odstupuje na
doriešenie DK (DK ObFZ MT).

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1. Ţiadame ISSF manaţérov FK, aby pri ţiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov
druţstiev mládeţe aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania ţiadosti so starou fotografiou matrika
takúto ţiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.
2. Upozorňujeme funkcionárov, ţe VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na
stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018.
Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM
a KŢF, v čl. 19, (2):
- (2)Ţiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:
a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné
od 9 do 19 rokov (tabuľka).
3. V prípade, ţe má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá ţiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický),
odstupné 0 a do poznámky uvedie, ţe postupuje podľa čl. 15/5 a príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje
podanie takejto ţiadosti. Poplatok za takúto ţiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle
uvedeného článku je moţné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6.
príslušného roka. V prípade, ţe má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať ţiadne
ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, ţe FK do
súťaţe neprihlásil druţstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo vekovej kategórii dorastu, po dovŕšení
16. roku, ak má materský klub druţstvo dospelých, je potrebné postupovať iným spôsobom (prestup bez,
alebo s obmedzením).

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 ţiadosť (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 manaţéra je
potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK
odoslať na Matriku SFZ.
2. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko,
Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.
3. Vzhľadom na nové funkcionality ISSF futbalnet, sme sa rozhodli v spolupráci so SFZ začať vyuţívať moţnosť
umiestniť v tomto systéme videozáznam z MFS. Po úspešnom zavedení tejto funkcionality v Tipos III. lige ste
mali moţnosť skúšať túto funkcionalitu v priebehu jarnej časti súťaţného ročníka 21017/2018 u FK IV. ligy a V.
ligy. Pre tých, ktorí tak ešte z rôznych dôvodov neurobili, uvádzame:
Postup pri registrácii:




ISSF manaţér klubu IV., resp. V. ligy zaregistruje zástupcu svojho klubu (videotechnik, osoba, ktorá
spracováva pre klub videozáznam) na adrese my.sportnet.online.
po zaregistrovaní príde dotyčnej osobe potvrdzujúci e-mail, ktorý je potrebné odkliknúť.
po prihlásení do Sportnetu sa zobrazí „Moje Sportnet ID“. Toto ID pošle ISSF manaţér klubu, cez funkciu
„Pomoc“ v ISSF s textom: „Ţiadam o prístup do modulu pre nahrávanie videí (uveďte aj názov súťaţe)“,
po sprístupnení modulu nahrá zodpovedná osoba za video záznam z MFS.



po úspešnej registrácii osoby sa video nahráva na adrese video.sportnet.online.




Ţiadame touto cestou ISSF manaţérov klubov IV, a V. ligy, aby v prípade sprístupnenia tejto funkcionality
oznámili túto skutočnosť KR prostredníctvom podania na komisiu. V prípade nejasností, prípadne problémoch s
registráciou kontaktujte: M. Potančoková, 0903 584 383, majerova.misa@gmail.com, prípadne
františek.ferenc@futbalsfz.sk ,
Upozorňujeme FK, ţe od súťaţného ročníka 2018/2019 je nahrávanie videí na server vo všetkých súťaţiach
dospelých v riadení SsFZ povinnosť vyplývajúca z RS SsFZ 2018/2019, kap. XVII.

