Spravodajca č. 16/2018-19

12. 10.2018

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
Dňa 4.10.2018 sa uskutočnilo v B. Bystrici zasadnutie Výkonného výboru SsFZ, ktorý okrem iných:
Zobral na vedomie:
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ,
- informácie o priebehu súťaží, podané predsedom ŠTK J. Jekkelom a povereným predsedom KM Vladimírom
Remeselníkom,
- informáciu predsedu KR o pripravenosti správy o plnení podmienky o počte R družstvami dospelých
v súťažiach SsFZ a prerokovanie správy odložil na nasledujúce zasadnutie VV,
- informácie predsedu ŠTK o plnení podmienok licenčného systému FK TIPOS III. ligy,
- Informáciu o plnení podmienok FK družstiev dospelých o počte mládežníckych družstiev a vzhľadom
k závažnosti možných dosahov poveril vedúceho sekretára preveriť prostredníctvom jednotlivých ObFZ
relevantnosť podkladov a predložiť takto overený podklad na najbližšie zasadnutie VV,
- informáciu predsedu TMK o príprave výberu SsFZ dospelých na REGIONS ´CUP (23. – 25. 11.2018
v Bratislave) a prijal opatrenia,
Prerokoval:
- správu o činnosti ŠTK a KM SsFZ a prijal opatrenia,
- pripravenosť Konferencie a vedením konferencie poveril podpredsedu SsFZ Igora Krška,
- odvolanie FK Slovan Tomášovce voči výške poplatku udelenému v zmysle RS SsFZ 2018/2019 za odhlásenie
družstva dorastu zo súťaže po vyžrebovaní, konštatoval, že FK Tomášovce vo svojom odvolaní dôvod na
udelenie poplatku, v zmysle RS, nepopiera, ale namieta jeho výšku – ktorá je však v Príslušnom článku RS
striktne stanovená (nie v tolerancii podľa okolností). Na základe uvedeného VV odvolanie zamietol a odstúpil
ho na posúdenie OK SsFZ.
schválil:
- na základe podkladov ŠTK a KM SsFZ v súlade s kap., V. bod 5, písm. a) RS SsFZ 2018/2019 poplatok pre
FK, ktoré odhlásili svoje družstvá po vylosovaní, resp. v priebehu súťažného ročníka 2018/2019, podľa kap.
XXIV., bod 3, vo výške:
FK Terchová (IV. liga dospelí) – 1.200 €, ŠK L+M Rapovce (IV. liga dorast) – 500 €,ŠK Stožok (IV. Liga
dorast) – 500 €. Uvedený poplatok bude splatný v MZF za obdobie september 2018 prostredníctvom MZF za
obdobie10 2018.
Zvolil:
- za predsedu Komisie rozhodcov SsFZ Martina Balka a uložil novozvolenému predsedovi predložiť na
rokovanie VV návrh novelizovaného Štatútu KR, Zásad činnosti KR SsFZ ako aj prípadné zmeny v zložení
KR a jeho úsekov.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt:0902229333)
1. Opätovne upozorňujeme zástupcov FK na povinnosť uskutočniť Poradu o organizácii a bezpečnosti
stretnutia 45. minút pred ÚHČ MFS dospelých, na ktorú majú vedúci obidvoch družstiev v zmysle RS SsFZ
2018/2019 kap. XVI/3 povinnosť predložiť dresy, trenírky a štulpne hráčov a brankárov na kontrolu ich
farebnej rozlíšiteľnosti.
2. V zmysle Rozhodnutia Odvolacej komisie SsFZ Č.k. OK-07/2018 bod 3, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať MFS V. ligy
A Skalité – Vysoká nad Kysucou v novom termíne dňa 30.10.2018 o 13,30 hod.
3. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS:
 13.10.2018 /sobota/ o 11,00 hod. 11.kolo TIPOS III. liga Martin – Podbrezová B
 13.10.2018 /sobota/ o 15,00 hod. 11.kolo IV. liga J Šalková – Pliešovce
 17.10.2018 /streda/ o 15,00 hod. 6.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – L. Štiavnica
 20.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga C BŠ/ŠB – Krupina /ihrisko Š. Bane/
 20.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Lučenec
 20.10.2018 /sobota/ o 15,00 hod. 12.kolo V. liga A Višňové – Strečno
 20.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga D Cinobaňa – Radzovce
 21.10.2018 /nedeľa/ o 14,00 hod. 12.kolo IV. liga S Makov – Žabokreky /ihrisko Žabokreky/
 21.10.2018 /nedeľa/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga D Sklabiná – Ožďany
 27.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo IV. liga S Rajec – Staškov
 27.10.2018 /sobota/ o 15,00 hod. 13.kolo IV. liga J Šalková – Kováčová
 27.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo IV. liga J Badín – Medzibrod
 27.10.2018 /sobota/ o 12,00 hod. 13.kolo IV. liga J Č. Balog – Pliešovce
 27.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Lieskovec – Hrochoť
 27.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Prenčov – Sásová
 27.10.2018 /sobota/ o 14,30 hod. 13.kolo V. liga D Hnúšťa – Vinica
 27.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga D V. Krtíš – Sklabiná
 28.10.2018 /nedeľa/ o 13,00 hod. 13.kolo V. liga D Málinec – Olováry




30.10.2018 /utorok/ o 13,30 hod. 6.kolo V.liga A Skalité – Vysoká n. Kysucou
30.10.2018 /utorok/ o 13,30 hod. 7.kolo V. liga C Lieskovec – BŠ/ŠB

Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM)
(mladezssfz@gmail.com)
1. b) KM schvaľuje zmeny termínov, ÚHČ a hracích plôch:
Dorast
a) II. liga U17, 11.kolo, Turzovka – Čadca, z 13.10.2018,12:30 na 22.10.2018,15:00,súhlas klubov , 10,00 €
b) III.liga U19, sk Sever,11.kolo, Belá - Dlhá nad Oravou, z 13.10.2018,14:30 na16.10.2018,16:00, súhlas klubov
, 10,00 €
c) IV.liga U19, sk. D, 11.kolo, D.Strehová - Bušince, z 13.10.2018,14:30 na13.10.2018,12:00, zmena UHČ,
súhlas klubov , 10,00 €
d) IV.liga U19, sk. D, 11.kolo, Nenince – Príbeľce, z 13.10.2018,14:00 na13.10.2018,11:00, zmena UHČ, súhlas
klubov, 10,00 €
e) IV.liga U19, sk. C,11.kolo, Bzovík – Heľpa, z 14.10.2018,12:00 na 14.10.2018,10:00, zmena UHČ,súhlas
klubov, 10,00 €
f) II. liga U19,U17,13.kolo, Dukla B. Bystrica – Námestovo, z 27.10.2018,12:30, ? na 25.10.2018, 12:00,14:30,
ŠT súhlas klubov , 10,00 €
g) III.liga U19, sk Sever,13.kolo, Bánová – Orav. Jasenica, z 27.10.2018,14:00 na 27.10.2018,10:00, zmena
UHČ, 10,00 € ?
h) IV.liga U19, sk. A,13.kolo, Rajec – Višňové, z 27.10.2018,14:30 na 26.10.2018,15:00, PA, súhlas klubov ,
10,00 € ?
2. KM neschvaľuje zmeny termínov MFS:
a) IV.liga U19, sk. C,13.kolo, Pliešovce – Prestavlky, 27.10.2018,11:30 na 28.10.2018,10:00, v Ne nepovolené
nedostatok R, potrebné predohrať

b) II. liga U15,U13, sk. Juh, 13.kolo, Veľký Krtíš – Poltár, 27.10.2018,11:30 na 28.10.2018,10:00, chýba súhlas
klubu Poltár, v Ne nepovolené nedostatok R, predohrať
c) II. liga U15,U13, sk. Juh, 13.kolo, Banská Štiavnica – Tisovec, z 27.10.2018,10:00,12:00 na
27.10.2018,12:00,13:45,chýba súhlas klubu Tisovec
3. KM kontumuje MFS:
a) II. liga U19,10.kolo,6.10.2018, MŠK Námestovo- FK Rakytovce, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech
MŠK Námestovo, podľa SP čl.82/b - nenastúpenie družstva H na stretnutie
b) II. liga U17,10.kolo,6.10.2018, MŠK Námestovo- FK Rakytovce, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech
MŠK Námestovo, podľa SP čl.82/b - nenastúpenie družstva H na stretnutie
c) IV.liga U19, sk. B, 10.kolo, 6.10.2018, ŠK Dynamo Diviaky – OFK Liptovská Lužná, priznávame 3 body
a skóre 3:0 v prospech ŠK Dynamo Diviaky, podľa SP čl.82/b - nenastúpenie družstva H na stretnutie
d) III.liga U19, sk. Juh, 10.kolo, 7.10.2018, MFK Strojár Krupina – MFK Jelšava, priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech MFK Strojár Krupina, podľa SP čl.82/b - nenastúpenie družstva H na stretnutie
e) III.liga U13, sk.B, 10.kolo, 7.10.2018,TJ Oravská Lesná – TJ Tatran Chlebnice, priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech TJ Oravská Lesná, podľa SP čl.82/b
4. KM odstupuje:
DK SsFZ :
a) FK Rakytovce, nenastúpenie družstva na stretnutie II. liga U19,10.kolo,6.10.2018, MŠK Námestovo- FK
Rakytovce
b) FK Rakytovce, nenastúpenie družstva na stretnutie II. liga U17,10.kolo,6.10.2018, MŠK Námestovo- FK
Rakytovce
c) OFK Liptovská Lužná, nenastúpenie družstva na stretnutie IV.liga U19, sk. B,10.kolo, 6.10.2018, ŠK Dynamo
Diviaky – OFK Liptovská Lužná
d) MFK Jelšava nenastúpenie družstva na stretnutie III. liga U19, sk. Juh, 10.kolo, 7.10.2018, MFK Strojár
Krupina – MFK Jelšava
e) Mário Kočišík ( 1333704), MFK Bytča, udelenie piatej ŽK, III.liga U19 sk. Sever , 10.kolo, 06.10.2018, MFK
Bytča – TJ Jednota Bánová
KR SsFZ:
a) Michal Gregorec - R , III.liga U13, sk.Sever, 10.kolo, Dlhá n. Oravou – Čadca – neuvedený výsledok
konfrontácie hráčov
b) Štefan Čordáš- R , III.liga U13, sk.Sever, 10.kolo, Vrútky - D. Kubín– rozhodca uvádza zmena UHČ bez
zdôvodnenia
5. KM žiada :
a) Štefan Kačerik - R, opätovne o vyjadrenie sa podaním na KM v ISSF, náhradný termín do 15.10.2018 k
neuzavretému zápisu ,bez záznamu a podania (Turzovka – D. Kubín II. liga Sever U13, 9.kolo, 30.9.2018
). V prípade nedoručenia vyjadrenia do uvedeného termínu odstúpime na DK.
6. KM oznamuje:
a)FK a R a upozorňuje na nutnosť dodržiavania SP čl.49, bod 8 a RS XVI., bod 6 o povinnosti konfrontácií
u mládeže.
b) KM upozorňuje FK na nutnosť vyhotovenia video záznamu zo stretnutia a povinnosť pre súťaže dorastu,
a II.ligy U15 ( RS XVII. bod 1)

c) KM upozorňuje FK, ako organizátora stretnutia, že je v prípade neúčasti R v zmysle SP článku 79 Zápis zo stretnutia , bod 4 povinnosť urobiť papierový zápis zo stretnutia a bezodkladne po
stretnutí doručiť riadiacemu zväzu

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

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

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
Zasadnutie 08.10.2018:
U 579: FTC Fiľakovo, berie na vedomie odvolanie voči U 541 (doručené dňa 06.10.2018 - ID 97676). Odvolaniu v
plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SsFZ. Poplatok 50 € za
odvolanie uhradiť v MZF.
Zasadnutie 09.10.2018:
U580: Aleksa Tojagič 1388958 (FTC Fiľakovo, TIPOS III.liga Stred), berie na vedomie vyjadrenie menovaneho k
U541. Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a vlastných
zistení, za HNS po skončení stretnutia ( poškodenie majetku MŠK NOVOHRAD Lučenec ) 9. kola TIPOS III.ligy Stred
medzi MŠK NOVOHRAD - FTC Fiľakovo dňa 29.09.2018, podľa čl.47/1c DP. DS na 1 súťažné stretnutie od
29.09.2018 podľa čl. 47/2c DP a nahradiť škodu spôsobenú MŠK NOVOHRAD Lučenec v termíne do
16.10.2018 podľa čl. 43/2o. Ruší účinky U 541.
U581: Patrik Kováč 1300691 (MŠK Rimavská Sobota), berie na vedomie stanovisko
k U540, bez ďalšej DS.
U582: Lazar Jankovič 1389996 (MŠK NOVOHRAD Lučenec, TIPOS III.liga Stred),
berie na vedomie stanovisko k U544, bez ďalšej DS.
U583: Lazar Kneževič, 1388959 (FTC Fiľakovo, TIPOS III.liga Stred), berie na vedomie vyjadrenie k U 542. Na
základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu
o zistených nedostatkoch po stretnutí a vlastných zistení, za fyzické napadnutie ( udretie) Patrika Kováča v priestore
určenom na parkovanie motorových vozidiel štadióna MŠK NOVOHRAD Lučenec pri jeho odchode zo štadióna po
stretnutí MŠK NOVOHRAD Lučenec - FTC Fiľakovo podľa čl. 50/1b DP. DS na 4 súťažné stretnutia od 29.09.2018,
podľa čl. 50/2a DP. Ruší účinky U542.
Zasadnutie 11.10.2018
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za udelenie ČK:
U584: Oleksi Shushpanov 1359140 (ŠK Prameň Kováčová, IV.liga Juh), vylúčený za HNS - kopnutie súpera
nadmernou silou podľa čl. 49/1b DP. DS na 3 súťažné stretnutia od 08.10.2018 podľa čl. 49/2b DP.
U585: Jozef Malatinec 1258700 (TJ Tatran VLM Pliešovce, IV.liga Juh), vylúčený za HNS - vulgarizmus voči
delegovaným osobám podľa čl. 48/1c DP. DS na 2 súťažné stretnutia
od 08.10.2018 podľa čl. 48/2b DP.
U586: Michal Mareta 1228245 ( MFK Tepličan, V.liga skupina B), vylúčený za HNS - vulgarizmus voči delegovaným
osobám podľa čl. 48 /1c DP. DS na 2 súťažné stretnutia od 08.10.2018 podľa čl. 48 /2b DP.
U587: Martin Halás 1356585 (FK Predmier, III.liga SŽ U15 skupina A), vylúčený za HNS - kopnutie súpera vo
vyloženej gólovej príležitosti mimo pokutového územia
podľa čl. 46/1b DP. DS na 1 súťažné stretnutia od 08.10.2018 podľa čl. 46/2 DP.
U588: Stefan Kneževič 1401798 (FTC Fiľakovo, TIPOS III.liga Stred), berie na vedomie stanovisko k U514 - vylúčený
za HNS - po skončení stretnutia na hracej ploche udretie súpera do tváre nadmernou silou pri odchode v areáli
štadióna podľa čl. 49/1a, b.
DS na 4 mesiace zákaz výkonu športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach FTC Fiľakovo od
30.09.2019 podľa čl. 49/ 2b DP. Ruší účinky U514.
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu a športu za udelenie 2 ŽK
podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:
U589: Peter Michalek 1170404 ( FK Sitno Banská Štiavnica, V.liga skupina C),
od 07.10.2018
U590: Martin Baláž 1138882 ( OŠK Družstevník Dobrá Niva, V.liga skupina C),
od 07.10.2018
U591: Adam Hric 1294058 ( OŠK Bešeňová, IV.liga dorast U19 skupina B), od 07.10.2018
U592: Samual Kaštan 1334578 (ŠK Javorník Makov, III.liga SŽ U15 skupina A),
od 07.10.2018
U593: Sebastián Frian 1290093 ( ŠK Závažná Poruba, IV.liga Sever), od 08.10.2018
U594: Marek Hriň 1165092 (TJD Príbelce, IV.liga Juh), od 08.10.2018
U595: Marek Kadrliak 1239495 ( TJ Fatran Varín, V.liga skupina A), od 08.10.2018
U596: Marek Chovanec 1244048 ( MFK Tepličan, V.liga skupina B), od 08.10.2018
U597: Matej Štefánik 1219679 ( FK Iskra Hnúšťa, V.liga skupina D), od 08.10.2018
U598: Dominik Varga 1305221 ( TJ Sokol Liesek, IV.liga dorast U19 skupina B),
od 08.10.2018
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu a športu za udelenie 5 ŽK
podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U599: Mário Kočišík 1333704 ( MFK Bytča. III. liga U 19 - Sever od 07.10. 2018
U600: Miroslav Sarvaš 1197391 ( MŠK Novohrad Lučenec, III.liga Stred ), od 07.10.2018
U601 : Roman Pliešovský 1232635 ( FK Čadca , III.liga Stred ), od 07.10.2018
U602: Miroslav Debnár 1240256 (FK Šalková, IV.liga skupina JUH), od 08.10.2018
U603: Dominik Bystrán 1191600 (MFK Revúca, V. liga skupina D), od 08.10.2018
U604: Patrik PÉTER 1211080 (TJ Vinohrad Čebovce, V. liga skupina D), od 08.10.2018
U605: Štefan Čepela 1153997 ( ŠK Belá , V. liga skupina A ) , od 08.10.2018
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania sa divákov
a ostatných oznamov v zmysle DP:
U606: Daniel Kresánek ( člen US - SBS MŠK NOVOHRAD Lučenec), berie na vedomie písomné vyjadrenie k U
539 na základe správy delegáta zväzu a Oznámenia
o nedostatkoch po stretnutí MŠK NOVOHRAD Lučenec - FTC Fiľakovo za telesné napadnutie hráča hostí v areáli
štadióna ( mimo hracej plochy) podľa čl. 50/ 1b DP.
DS na 4 mesiace zákaz výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach
MŠK NOVOHRAD Lučenec od 05.10.2018 podľa čl.50/2a DP.
U607: MŠK NOVOHRAD Lučenec ( TIPOS III.liga Stred), berie na vedomie osobné stanovisko prezidenta klubu k
U543. Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu
o zistených nedostatkoch v stretnutí, a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie
za nedostatočnú usporiadateľskú službu (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky), HNS divákov (použitie
pyrotechniky), masovú konfrontáciu hráčov pri odchode po skončení stretnutia, napadnutie hráča hostí členom SBS
po stretnutí 9. kola TIPOS III.ligy Stred
medzi MŠK NOVOHRAD - FTC Fiľakovo dňa 29.09.2018, podľa čl. 57/ 1a, čl. 58/ 1a,b, c DP. DS pokuta 400 € a
podmienečný zákaz uskutočnenia stretnutia na štadióne MŠK NOVOHRAD Lučenec v termíne do 31.05.2019
podľa čl. 57/2, čl. 58/3 DP a čl. 28 DP..
U608: FTC Fiľakovo ( TIPOS III.liga Stred). Berie na vedomie osobné stanovisko prezidenta klubu k U545. Na
základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu
o zistených nedostatkoch v stretnutí, a vlastných zistení, za HNS divákov (vnesenie
a použitie pyrotechniky), HNS hráča hostí (napadnutie protihráča) a následnú masovú konfrontaciu hráčov pri
odchode z hracej plochy a za poškodenie majetku MŠK NOVOHRAD Lučenec po stretnutí 9. kola TIPOS III.ligy Stred
medzi MŠK NOVOHRAD - FTC Fiľakovo podľa čl.47/ 1c, čl.57/ 1b, čl. 57/ 2b, čl. 58/ 1b DP. DS pokuta 300 € podľa
čl.12, 64/1a DP
a nahradiť MŠK NOVOHRAD Lučenec škodu spôsobenú na ich majetku v termíne
do 16.10.2018 pod ďalšími DS podľa čl.47/ 4 DP, čl. 48/ 4 DP, č. 57/2 DP, čl. 58/3 DP
a čl. 43/2o DP.
U609: Attila Visnyai 1052154 FTC Fiľakovo, DK na základe vlastných zistení začína disciplinárne konanie vo veci
poškodzovania dobrého mena futbalu podľa čl.65/ 1 DP a
žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k článku ( SSFZ - disciplinárna komisia) zverejnenom v
Bulletine klubu k stretnutiu 10 kola TIPOS III.liga Fiľakovo - Krasno nad Kysucou v termíne do 16.10.2018
prostredníctvom ISSF.
U610: ŠK Tvrdošín, na základe podnetu KR SsFZ za ne zverejnenie videozáznamu z MFS
10. kola V. ligy skupina B dňa 16.09.2018 medzi ŠK Tvrdošín – FK Nižná podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10 v stanovenom termíne. DS
upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada
o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne
do 16.10.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U611: ŠK Hrochoť, na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie neúplného videozáznamu
(len 2. polčas) z MFZ 10.kola V.ligy skupina C dňa 07.10.2018 medzi ŠK Hrochoť - MFK Strojár Krupina podľa čl. 64/1
DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10 v
stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v
dodatočne určenom termíne do 16.10.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U612: FTC Fiľakovo , na základe podnetu KR SsFZ za ne zverejnenie videozáznamu z MFS 10. kola III. ligy Stred
dňa 7.10.2018 medzi FTC Fiľakovo – TJ Tatran Krásno nad Kysucou podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10 v stanovenom termíne. DS
upozornenie podľa čl. 10 DP
a žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 16.10.2018 pod ďalšími DS
v zmysle DP.
U613: TJ Tatran Oščadnica , na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu
z MFS 10. kola V. ligy Skupina A dňa 7.10.2018 medzi TJ Tatran Oščadnica – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou podľa
čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10
v stanovenom termíne.
DS upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam
v dodatočne určenom termíne do 16.10.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U614: MŠK Tisovec, na základe Správy delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch
v stretnutí v 10. kole IV.ligy skupina JUH medzi MŠK Tisovec - ŠK Badín, občianske združenie zo dňa 07.10.2018 za
HNS diváka domácich voči delegovanej osobe počas stretnutia podľa čl. 58/2a DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 58/3
DP.

U615: MŠK Tisovec, na základe Správy delegáta zväzu v 10. kole IV.ligy skupina JUH medzi MŠK Tisovec - ŠK
Badín, občianske združenie zo dňa 07.10.2018 žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu RS 2018/2019 čl. XVII.
(nenatočenie videozáznamu z MFS)
do 16.10.2018.
U616: Róbert Kútik 1219559 ( ŠK Sokol Jakub), na základe Správy delegáta zväzu v stretnutí 10. kola medzi ŠK
Sokol Jakub - ŠK Selce zo dňa 07.10.2018, DK začína disciplinárne konanie voči menovanému. Predbežným
ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach
ŠK Sokol Jakub od 11.10.2018 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl. 43/1,2a,4 DP.
DK žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (udretie súpera rukou do rebier nadmernou silou v 24
min.stretnutia) do 16.10.2018 podaním cez ISSF
U617: Jakub Kľačan 1319055 (ŠK Selce), na základe správy delegáta zväzu v stretnutí 10. kola medzi TJ Sokol
Jakub - ŠK Selce zo dňa 07.10.2018. DK začína disciplinárne konanie voči menovanému. Predbežným ochranným
opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Selce od
11.10.2018
do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl. 43/1,2a,4 DP. DK žiada menovaného
o písomné stanovisko k HNS (pokus o udretie súpera rukou do tváre nadmernou silou
v 24 min.stretnutia) do 16.10.2018 podaním cez ISSF
U518: Marián Ferenc 1217462 (ŠKM Liptovský Hrádok, IV.liga Sever ), na základe podnetu v súvislosti s U 547
na základe vlastných zistení a odborného stanoviska KR SsFZ za HNS - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti
súpera úmyselným hraním lopty rukou v bránkovom území podľa čl. 46/1a DP. DS na 1 súťažné stretnutie od
05.10.2018 podľa čl. 46/2 DP. Ruší účinky U546.
U619: Pavol Šuhaj 1125053 (tréner MŠK FOMAT Martin, TIPOS III.liga), berie na vedomie vyjadrenie menovaného.
Na základe podnetu, vlastných zistení a odborného stanoviska
KR SsFZ za HNS voči delegovaným osobám podľa čl. 48/1a DP. DS na 2 súťažné stretnutia zákaz výkonu
akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach MŠK FOMAT Martin od 30.09.2018 podľa čl. 48/ 2 DP. Ruší účinky
U547.
U620: Miroslav Ježík 1311337 (rozhodca), na základe nesplnenia U565 v stanovenom termíne odstupujeme na
ďalšie riešenie KR SsFZ
U621: Vladimír Mahút 1151181 (rozhodca), na základe nesplnenia U566 v stanovenom termíne odstupujeme na
ďalšie riešenie KR SsFZ
U622: FK Tatran Turzovka, berie na vedomie stanovisko k U 567 bez ďalších DS.
U623: FK Predmier, za nesplnenie povinnosti U 568 v dodatočné nahratie celého videozáznamu z MFS 9. kola, V.
ligy skupina A dňa 30.9.2018 medzi FK Predmier –
TJ Tatran Oščadnica, podľa čl.64/1 DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP.
U624: OŠK Lieskovec, berie na vedomie odvolanie voči účinkom 569 ( videozáznam
bol správne nahratý - chyba bola v nesprávne použitom internetovom prehliadači) a v plnom rozsahu vyhovuje
odvolaniu a ruší v celom rozsahu U 569, podľa čl. 84/ 7 DP.
U625: OŠK Radzovce, berie na vedomie odvolanie voči U550 a na základe písomného ospravedlnenia delegáta
zväzu Branislava Braučoka ( nesprávne uviedol počet US )
v plnom rozsahu vyhovuje odvolaniu a ruší v celom rozsahu U550, podľa čl. 84/ 7 DP. Zároveň odstupuje KR
SsFZ nesprávny postup DZ na riešenie.
U626: Cinobanský športový klub, berie na vedomie odvolanie voči U510 a na základe dodatočného zistenia (
návratka bola zaslaná SsFZ) v plnom rozsahu vyhovuje odvolaniu a ruší v celom rozsahu U510, podľa čl. 84/ 7
DP.
U627: Filip Flaška 1279935 , berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 516
a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U628 : TJ Slovan Skalité, DK SsFZ oznamuje, že hráč František Mudrík 1153609 vykonal DS v zmysle Rozpisu
súťaži 2018/ 2019 v neodohratom stretnutí 08.09.2018 V.ligy skupina A TJ Slovan Skalité - TJ Spartak Vysoká nad
Kysucou.
U629: OFK Liptovská Lužná, na základe podnetu KM SsFZ za ( porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38
c),nenastúpenie druţstva na stretnutie 10.kola IV. ligy dorast skupina B U19 medzi ŠK Dynamo Diviaky - OFK
Liptovská Lužná dňa 06.10.2018,
DS pokuta 50 € podľa čl.59 DP.
U630: OFK FK Rakytovce, na základe podnetu KM SsFZ za ( porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38
c),nenastúpenie druţstva na stretnutie 10.kola II. ligy dorast U19 medzi MŠK Námestovo - FK Rakytovce dňa
06.10.2018, DS pokuta 50 € podľa čl.59 DP.
U631: OFK FK Rakytovce, na základe podnetu KM SsFZ za ( porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38
c),nenastúpenie druţstva na stretnutie 10.kola II. ligy dorast U17 medzi MŠK Námestovo - FK Rakytovce dňa
06.10.2018, DS pokuta 50 € podľa čl.59 DP.
U632: MFK Jelšava, na základe podnetu KM SsFZ za ( porušenie RS SsFZ 2018/2019
kap. XX bod 38 c),nenastúpenie druţstva na stretnutie 10.kola III.ligy dorast U19 skupina Juh medzi MFK Strojár
Krupina - MFK Jelšava dňa 07.10.2018, DS pokuta 50 € podľa čl.59 DP.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 as 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. KR dôrazne upozorňuje R, DZ a zástupcov klubov na povinnosť uskutočňovať poradu pred stretnutím
45. minút pred ÚHČ, na ktorú majú vedúci mužstiev povinnosť priniesť kompletný výstroj hráčov
a brankárov ( dres, trenírky a štulpne )
2. KR postúpila DK SsFZ návrhna riešenienesplnenia povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej zRS vo
futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10: Fiľakovo – Krásno n. K., Tisovec – Badín, Oščadnica – Vysoká n. K.,
Tvrdošín – Nižná, Hrochoť - Krupina.
3. V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania
prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ.
4. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na
výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XVIII a XIX Rozpisu súťaží vo futbale
2018/2019. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak
bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na
KRSsFZ je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený
PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap. XXIV. ods. 7 RS bude uhradený v
MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania
videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie.
5. KR SsFZ v zmysle 10. bodu XVII. kapitoly RS vo futbale 2018/2019 upozorňuje všetky družstvá
dospelých v rámci súťaží SsFZ 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 (posledný prípad –
Žabokreky – Belá-Dulice). Odporúčame preto vyhotovovať videozáznam z MFS samostatnou kamerou.
6. Upozorňujeme všetkých R a DZ, že maximálny počet náhradníkov uvedených v zápise o stretnutí je 7.
7. Pokiaľ sa hráč pred MFS nepreukáže platným RP, R je povinný túto skutočnosť s odôvodnením uviesť
v zápise o stretnutí a DZ v správe DS.
8. KR informuje, že na svojej oficiálnej stránke www.kr-ssfz.sk vytvorila novú sekciu s názvom „tréning“. R v nej
nájdu odborne spracované tréningové plány na rozvoj svojej fyzickej prípravy.
9. Ospravedlnenia R: Hanesová – 28.10, Herdel – 19.-30.10., Tóth – 20.-21.10., Dančo –30.10., Belán I. – 27.28.10., Rybár – 28.10., 3.11, Babinský – 27.10., Bánovský – do 15.10. na PN.
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zaslať obratom na mail:
delegacia.ssfz@gmail.com

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ V pondelok 15. októbra sa v Banskej Bystrici uskutoční kvalifikačný turnaj Minichampions ligy Slovensko skupiny
STRED, na ktorom štartujú Fomat Martin, Podbrezová, Jupie FŠMH, MFK Zvolen, Námestovo a Dukla B. Bystrica.
Víťaz postupuje na finálový turnaj, ktorý sa bude konať v dňoch 23.- 24.10. v Púchove.
2/ 2. Liga žiačok
Schvaľujeme výsledky turnaja skupiny B zo dňa 7.10. v Banskej Bystrici.
3/ V systéme je vytvorená aj súťaž prípraviek, je treba sa v prípade záujmu o štart v súťaži prihlásiť tak isto.
Informácie na tel.. 0905 342399, email: nemethlaco55@gmail.com
4/ V prípade záujmu o usporiadanie Festivalu pre dievčatá (ešte 5 je možné ) v tomto roku
tak avizujte záujem a informácie vám budú zaslané na požiadanie.
5/ Žiadame kluby, aby nahlásili prípadné konanie turnajov, ktoré majú v pláne usporiadať v tomto roku v záujme ich
propagácie a pomoci pri zabezpečovaní účasti.

Odvolacia komisia (predseda Roman Horák)
Č.k. OK-06/2018 Odvolacia komisia SsFZ (ďalej len „Odvolacia komisia“ a „SsFZ“), ako príslušný odvolací orgán
riadiaceho zväzu v zmysle čl. 53 Stanov SsFZ, prerokovala odvolanie futbalového klubu (ďalej len „FK“)ŠK Sásová, so
sídlom Na zábave 3, 974 11 Banská Bystrica, voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ (ďalej len „DK SsFZ“)
uvedenému podU251, ktoré bolo zverejnené v Spravodajcovi č. 11/2018-19 vo veci udelenej disciplinárnej sankcie –
pokute, a takto r o z h o d l a: Odvolacia komisia odvolanie FK ŠK Sásová zamieta podľa čl. 85 ods. 2 písm. b)
Disciplinárneho poriadku Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „DP SFZ“).Odôvodnenie: Odvolacia komisia
po zistení, že odvolanie podala oprávnená osoba – FK, ktorého sa napadnuté rozhodnutie týka a proti ktorému je
odvolanie prípustné, prejednala odvolanie postupom v zmysle DP SFZ. Vzhľadom na skutočnosť, že DK SsFZ pri
ukladaní disciplinárnej sankcie, ktorou je peňažná pokuta, nevybočila z rámca upraveného v čl. 12 ods. 6 DP SFZ
a zároveň zohľadnila zásady ukladania disciplinárnych sankcií v rámci SsFZ, Odvolacia komisia nevidela žiaden
relevantný dôvod na zasiahnutie do rozhodovacej právomoci DK SsFZ vo forme revízie jej odvolaním napadnutého
rozhodnutia. Odvolacia komisia v rámci svojej právomoci rozhodovať v druhom stupni proti rozhodnutiam orgánov
SsFZ zistila, že odvolaním napadnuté rozhodnutie DK SsFZ vo veci disciplinárnej sankcie (výšky pokuty) bolo vydané
v súlade s predpismi SFZ a SsFZ a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, že podané
odvolanie zamietla.
Č.k. OK-07/2018 Odvolacia komisia Stredoslovenského futbalového zväzu, ako príslušný odvolací orgán riadiaceho
zväzu v zmysle čl. 53 Stanov SsFZ, prerokovala odvolanie FK Vysoká n. Kys., so sídlom Ústredie 215, 023 55 Vysoká
n.Kys., voči rozhodnutiu Športovo-technickej komisie SsFZ (ďalej len „ŠTK SsFZ“), ktoré bolo zverejnené v

Spravodajcovi č. 10/2018-19, č. 11/2018-19 vo veci zmeny termínu hracieho dňa, č. 12/2018-19 zo dňa 14.09.2018 vo
veci vyhlásenia kontumácie stretnutia 6. kola V. ligy skupina A dospelých Skalité – Vysoká n. Kys., a takto r o z h o d l
a : Odvolacia komisia vyhovuje odvolaniu FK Vysoká n.Kys. a ruší podľa čl. 60 ods. 14 písm. d) Stanov SFZ
rozhodnutie ŠTKSsFZ vo veci zmeny termínu hracieho dňa a vyhlásenia kontumácie stretnutia 6. kola V. ligy
skupina A dospelých Skalité – Vysoká n. Kys. a vracia vec ŠTKSsFZso záväzným stanoviskom nariadiť nový
termín stretnutia.
O d ô v o d n e n i e: 1. ŠTK SsFZ na základe listu FK Vysoká n.Kys. zo dňa 18.09.2018 rozhodla uznesením
zverejneným v Spravodajcovi č. 13/2018-19 zo dňa 21.09.2018, že odvolanie FK Vysoká n.Kys. voči rozhodnutiu ŠTK
SsFZ v plnom rozsahu zamieta a so svojim stanoviskom v predmetnej veci odstupuje vec Odvolacej komisii.
V stanovisku ŠTK SsFZ sa okrem iného uvádza, že podanie FK Skalité o zmenu termínu hracieho dňa bolo podané
dňa 29.08.2018 s poznámkou „vzájomná dohoda“ a dňa 30.08.2018 bola schválená ŠTK SsFZ zmena termínu
z dôvodu, že FK Vysoká n.Kys. v žiadosti nevyznačil nesúhlas so zmenou termínu, čo podľa ŠTK SsFZv praxi
znamená pri poznámke „vzájomná dohoda“ – súhlas so zmenou termínu hracieho dňa. FK Vysoká n.Kys. na uvedenú
vec reagoval v dňoch 03.09.,05.09. a 07.09.2018 svojim nesúhlasným stanoviskom, ktoré bolo doručené ŠTK SsFZ.
2.Odvolacia komisia sa v rámci šetrenia oboznámila s predpismi SFZ a SsFZ upravujúcimi zmenu termínu stretnutia
a to Súťažný poriadok futbalu (ďalej len „SP“) čl. 36 Zmena termínu stretnutia na základe dohody „Družstvá môžu
odohrať stretnutie v inom termíne ako je uvedený v termínovej listine na základe vzájomnej dohody klubov uzatvorenej
podľa podmienok uvedených v rozpise súťaže, ak ich dohodu schváli riadiaci orgán súťaže.“ a Rozpis súťaží vo
futbale 2018/19 kap. VI. ods. 7 „Zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov a miest MFS“. Zo strany ŠTK
SsFZ, ako aj zo strany FK Vysoká n. Kysucou a FK Skalité, v rámci odvolacieho konania nebol spomenutý dôvod
výnimočný alebo inak odôvodnený, že zmenu termínu by bolo možné nariadiť aj z iných dôvodov (SP čl. 37).
Z predložených dokumentov vyplýva, že žiadosť o zmenu termínu hracieho dňa neobsahovala súhlas FK Vysoká n.
Kys., čo bolo neskorším dokazovaním preukázateľne potvrdené zo strany obidvoch FK.
3.Odvolacia komisia po predchádzajúcom preskúmaní dôvodov podania odvolania voči rozhodnutiu ŠTK SsFZ,
oboznámením sa so skutočnosťami k predmetu veci, zvolala svoje zasadnutie za účasti zástupcov dotknutých FK.
Zástupcovia FK na zasadnutí vyjadrili rešpektovanie princípov uplatňovaných v činnostiach SsFZ a to aby sa stretnutie
odohralo v novom termíne, že nastúpia na takéto stretnutie v novom termíne nariadenom ŠTK SsFZ, pričom na
zasadnutí navrhli termíny – FK Skalité dňa 30.10.2018 a FK Vysoká n. Kys. dňa 03.11.2018 alebo 04.11.2018.
Určenie termínu odohratia stretnutia je na rozhodnutí riadiaceho orgánu, teda ŠTK SsFZ.
4.Odvolacia komisia v rámci odvolacieho konania dospela k názoru, že zo strany ŠTK SsFZ boli pri zmene termínu
stretnutia porušené predpisy SFZ a SsFZ v postupoch schvaľovania zmeny termínu stretnutia a to Súťažný poriadok
futbalu čl. 36 a Rozpis súťaží vo futbale 2018/19 kap. VI. Vychádzajúc s princípu uplatňovaného vo všetkých
činnostiach a procesoch uskutočňovaných pri napĺňaní cieľov SsFZ uvedenými v Stanovách SsFZ, t.j. princípov fairplay podľa čl. 6. ods. 2 písm. a) a princípu primeranosti podľa čl. 6. ods. 2 písm. d), teda napĺňaní cieľov občianskeho
združenia, ku ktorým sa hlásia aj FK Skalité a FK Vysoká n.Kys. a na základe vyššie uvedených skutočností
Odvolacia komisia rozhodla, tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)
1. TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude

organizovať v Banskej Bystrici nasledovné školenia trénerov:
UEFA B licencie (min. 18 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v
rozsahu 120 hodín so začiatkom školenia v novembri 2018 a jeho ukončením v apríli 2019 - náklady na školenie
si hradia účastníci a budú do 300.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte
do 20.októbra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 18 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60
hodín so začiatkom školenia v novembri 2018 a jeho ukončením vo februári 2019 - náklady na školenie si hradia
účastníci a budú 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do
20.októbra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com,
alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude
organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie
platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF
UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8.
novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä
u hráčovdružstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou
matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.
2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na
stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018.

Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM
a KŽF, v čl. 19, (2):
- (2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:
a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné
od 9 do 19 rokov (tabuľka), ako ja v texte čl. 37, bod (2).
3.
V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť (dňa 23.8.2018 bola v ISSF v
elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia
hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5
RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP.
Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k
zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné
vyhľadať v zložke Žiadosti a správy - vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.
Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je
možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka.
V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady.
V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do súťaže
neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie.. Zároveň upozorňujeme, že v zmysle čl. 37/(7) je možné,
u tzv. „mládežníckych klubov“ – trvale nemajúcich družstvo dospelých, postupovať podľa čl. 15/5 len v zmysle
uvedeného obmedzenia.
4. V prípade záujmu o hráčov z klubu, ktorý je v matrike SFZ vedený ako neaktívny (nemá zaradené
v aktuálnom ročníku v súťažiach žiadne družstvo) je potrebné postupovať výhradne v zmysle čl. 15/5.
5. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že pri žiadostiach o registráciu hráča je potrebné zadať aj adresu hráča
(podľa pretlače), v prípade neuvedenia matrika vráti na doplnenie. U hráčov, ktorí sú už registrovaní doplnia,
resp. upravia na aktuálne, tieto údaje samotní hráči (zákonný zástupca) prostredníctvom svojho prístupu (Môj
účet).

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu
klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: matejka@ssfz.sk ) a v prílohe (scan)
zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu –
potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je
potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK
odoslať na Matriku SFZ.
2. Upozorňujeme funkcionárov dotknutých FK, že k 12.10.2018 neeviduje sekretariát SsFZ úhradu MZF za obdobie
09 2018 u FK: Sklabiná, Vrútky, Predmier, Vinica, Hnúšťa, Bánová, Nenince, St. Bystrica, Rapovce, B.
Štiavnica, Poltár, Jakub, Medzibrod, ŠK Belá, Čierne, Jelšava, Cinobanský ŠK, Detva,Lutila, Tornaľa,
Bacúch a Lad. Vieska. Žiadame zároveň uvedené FK, aby zaslali, najneskôr do 17.10.2018 na sekretariát SsFZ
kópiu dokladu o úhrade uvedenej MZF. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
3. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 8.11..2018 v B. Bystrici.
4. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin
Ivanko,Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.
5. 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.

