Spravodajca č. 18/2018-19

26. 10.2018

Upozorňujeme touto cestou funkcionárov FK, že kredity, ktoré majú k dispozícii prostredníctvom eshopu je
nevyhnutné uplatniť (minúť) najneskôr do 30.11.2018. Varovaním by mali byť kluby, ktoré vlastnou vinou
nedokázali v roku 2017 využiť pridelené kredity (finančné prostriedky) v termíne a tieto museli byť vrátené
do štátneho rozpočtu.
S dostatočným časovým predstihom upozorňujeme funkcionárov FK , ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach
riadených SsFZ, že tradičné stretnutia vedenia SsFZ so zástupcami FK jednotlivých súťaží ktoré sa v zmysle
plánu práce orgánov SsFZ uskutočnia:
 IV. liga SEVER a V. liga sk. A a B v pondelok 5.11.2018 o 16,00 v penzióne Solisko v Zázrivej,
 IV. liga JUH a V. liga sk. C a D v utorok 6.11.2018 o 16,00 v reštaurácii DUVOX v Kriváni,,
 Tipos III. liga v pondelok 12.11.2018 o 16,00 v B. Bystrici.
Cieľom uvedených stretnutí je v neformálnej diskusii, bez časového tlaku, výmena informácii o úrovni riadenia
príslušných súťaží, praktických problémoch s ktorými sa pri svoje práci stretávajú funkcionári jednotlivých klubov,
návrhy na skvalitnenie riadenia, prípadne úpravy FN, RS a vylepšenia v systéme ISSF pod.. Z vyššie uvedených
dôvodov SsFZ neobmedzuje prezentáciu jednotlivých vystúpení ani zastúpenie jednotlivých FK. Osobitné pozvánky
nebude SsFZ posielať.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt:0902229333)
1. V zmysle čl. 82/1/g SP trestáme FK Hriňová hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 12. kola
IV. ligy J Kováčová – Hriňová a priznávame podľa SP čl. 11/3 FK Kováčová 3 body a skóre 6:0. Prípad
odstupujeme DK SsFZ.
2. V prípade nepriaznivého počasia a následne nespôsobilosti HP, schvaľujeme odohrať MFS dospelých
a mládeže posledného kola /27.a 28.10.2018/ na náhradných schválených hracích plochách.
O spôsobilosti HP rozhoduje výhradne rozhodca stretnutia, v prípade neodohrania MFS nariaďujeme
stretnutie odohrať dňa 30.10.2018.
3. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS:
 27.10.2018 /sobota/ o 15,00 hod. 13.kolo TIPOS III. liga Žarnovica – Ružomberok B
 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
 28.10.2018 /nedeľa/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga D Ožďany – Jesenské
 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
4. Nedostatky v MFS: Tornaľa – N. Baňa /oneskorený začiatok – oneskorený príchod H/

Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM)
(mladezssfz@gmail.com)
a) KM nariaďuje odohrať MFS:
III. liga U19, sk. Juh,12.kolo, Veľký Krtíš - Sliač , z 20.10.2018,14:00 na 25.10.2018,15:00,ŠT
súhlas klubov, RS VI., bod 7e) a bod 11.- zdravotné dôvody, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Veľký Krtíš
b) KM neschvaľuje zmeny termínov MFS:
III. liga U19, sk. Juh,13.kolo,Sliač – Nová Baňa, z 28.10.2018, 10:00 na 27.10.2018, 10:00,chýba súhlas Novej Bani,
hrá sa v pôvodnom termíne
c) KM schvaľuje zmeny termínov, ÚHČ a hracích plôch:
Dorast
IV. liga U19, sk. C, 13.kolo, Kováčová – Hrochoť, 27.10.2018,14:00, ihrisko Hrochoť, zmena HP, opačné poradie
jeseň – jar, dohoda klubov , nespôsobilé ihrisko-havária
Žiaci
III. liga U15,13, sk .C, 13.kolo, Kováčová – Hrochoť, 25.10.2018,14:00,16:00, ihrisko Hrochoť, zmena HP, opačné
poradie jeseň – jar, dohoda klubov , nespôsobilé ihrisko-havária
d) KM kontumuje MFS:

II. liga U17,12.kolo,20.10.2018, - MFK Dolný Kubín - MŠK Rimavská Sobota ,priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech MFK Dolný Kubín podľa SP čl.82/b – nenastúpenie družstva hostí na stretnutie
e) KM odstupuje:
DK SsFZ :
MŠK Rimavská Sobota nenastúpenie družstva na stretnutie II. liga U17,12 kolo, 20.10.2018, MFK Dolný Kubín –
MŠK Rimavská Sobota
Jakub Sučák ( 1307509 ), MFK Dolný Kubín, udelenie piatej ŽK, II. liga U19, 12.kolo, 20.10.2018, MFK Dolný
Kubín – MŠK Rimavská Sobota
Samuel Sakala (1308124), MFK Bytča udelenie piatej ŽK, III. liga U19 sk. Sever , 12.kolo, 20.10.2018, MFK Bytča
– TJ Pokrok Stará Bystrica
Róbert Bocian (1331186 ), MFK Žarnovica , udelenie piatej ŽK, IV. liga U19 sk. C , 12.kolo, 20.10.2018, FK-34
Brusno-Ondrej - MFK Žarnovica
Miroslav Maslaňák (1306007), TJ Oravan Rabča, IV. liga U19 sk. B, 12.kolo, 2010.2018, ŠK Dynamo Diviaky - TJ
Oravan Rabča
MFK Vígľaš-Pstruša, nedostatočné zabezpečenie usporiadateľskej služby, III .liga U15,U13,12.kolo MFK VígľašPstruša - TJ Družstevník Senohrad
MFK Baník Veľký Krtíš- zistenie ohľadom hráčom Veľký Krtíš , U19, ktorý v termíne 20. a 21. 10.2018 hrali stretnutia
(podľa lekárskych potvrdení a Regionálneho úradu verejné zdravotníctva Veľký Krtíš nemali hrať).
KR SsFZ:
Šimon Špalek– R, neskorý začiatok nezaznačený, III. liga U15,U13 sk. A,12.kolo, Zborov –Čierne, v zápise U15,
opakovane u menovaného R
f) KM upozorňuje na nedostatky:
Neskoré začiatky:
Teplička n V. - Skalité , IV. liga U19 sk. A, neskorý príchod H
Zborov – Čierne, III. liga U15, sk. A, neskorá nominácia H
f) KM žiada :
FK Baník Veľký Krtíš, vyjadrenie k štartu hráčov U19 , ktorých majú na striedavých štartoch, v stretnutiach 12.kolo ,
20.- 25. 10.2018, podanie na KM v ISSF do 30.10.2018. KM SsFZ v prípade nesplnenia odstúpi DK.
FK Nenince vyjadrenie k štartu hráčov U19, ktorých majú na striedavých štartoch, v stretnutiach 12.kolo , 20.- 25.
10.2018, podanie na KM v ISSF do 30.10.2018. KM SsFZ v prípade nesplnenia odstúpi DK.
FK Čebovce vyjadrenie k štartu hráčov U19, ktorých majú na striedavých štartoch, v stretnutiach 12.kolo , 20.- 25.
10.2018, podanie na KM v ISSF do 30.10.2018. KM SsFZ v prípade nesplnenia odstúpi DK.
Michal Šašváry - R, vyjadrenie k zmene nominácie D po uzatvorení, III. liga U19, sk Sever, 12.kolo, 20.10.2018,
Bytča – Stará Bystrica, podanie na KM v ISSF do 30.10.2018. KM SsFZ v prípade nesplnenia odstúpi DK.
Štefan Čordáš- R ,opätovne zaslať vyjadrenie , III. liga U13, sk. Sever, 10.kolo, Vrútky - D. Kubín– rozhodca uvádza
zmena UHČ bez zdôvodnenia – podanie na KM v ISSF do 30.10.2018. KM SsFZ v prípade nesplnenia odstúpi DK.
Šimko – R , opätovne zaslať vyjadrenie k okolnostiam pri zraneniach hráčov, II. liga U19,11.kolo, Rakytovce – K. N.
Mesto , v termíne do 30.10.2018 podaním na KM v ISSF. KM SsFZ v prípade nesplnenia odstúpi DK.
FK Klín opätovne o zaslanie zápisu zo stretnutia Klín – Diviaky, III. liga U15,13, sk. Sever, 11.kolo ( SP čl. 79/4, US
13-16 ), v termíne do 30.10.2018, sken na mail mladezssfz@gmail.com. KM SsFZ v prípade nesplnenia odstúpi DK.
g) 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 .
f) Po skončení jesennej časti žiada FK o zaslanie žiadosti o zmeny termínov aj s odôvodnením - výnimky na
jarnú časť súťaží. KM bude dôsledne žiadať dodržiavanie hracích dní mládeže. Toto odôvodnenie je
potrebné zaslať aj na doterajšie výnimky. Termín podania v ISSF je do 30. 11.2018.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2
DP:
U 678: Jozef Melo 1302475 ( FK Strečno, V. liga skupina A), vylúčený za HNS - vulgarizmus voči delegovanej osobe
podľa čl.48/1c DP. DS na 2 súťažné stretnutia od 21.10.2018 podľa čl. 48 /2b DP.
U 679: Richard Majtán 1301382 ( TJ Višňové, IV. liga dorast U 19 skupina A), vylúčený za surovú hru - kopnutie
súpera nadmernou silou podľa čl. 49 /1b DP. DS na 3 súťažné stretnutia od 21.10.2018 podľa čl. 49 /2b DP.
U 680: Matúš Perašín 1278390 ( ŠK Závažná Poruba, IV. liga Sever), vylúčený za surovú hru - skočenie na súpera
nadmernou silou podľa čl.49/1b DP. DS na 3 súťažné stretnutia od 22.10.2018 podľa čl.49/2b DP.

U 681: Tomáš Krutek 1175974 ( TJ Družstevník Belá - Dulice, IV. liga Sever), berie na vedomie stanovisko
menovaného. Vylúčený za HNS - udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/ 1b DP. DS na 2
súťažné stretnutia od 22.10.2018 podľa čl. 49/2b DP.
U682: Milan Gibala 1135471 ( ŠK Sásová, V. liga skupina C), vylúčený za HNS - udretie súpera rukou nie
zanedbateľnou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP. DS na 2 súťažné stretnutia od 22.10.2018 podľa čl. 49 /2b
DP.
Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a
čl. 37/3 DP:
U 683: Justín Kováč 1369032 (MFK Detva, III. liga dorast U19 skupina Juh), od 21.10.2018
U 684: Patrik Hronec 1432236 ( FK Šálková, IV. liga dorast U19 skupina C), od 21.10.2018
U685: Richard Koncz 1286864 ( Slovenské Ďarmoty, IV. liga dorast U19 skupina D), od 21.10.2018
U 686: Peter Kendy 1243465 ( OFK Kotešová, V. liga skupina A), od 22.10.2018
U 687: Peter Rovňaník 1087647 ( FK Tatran Turzovka, V. liga skupina A), od 22.10.2018
U688: Michal Uram 1221515 ( 1.OFC Liptovské Sliače, V. liga skupina B), od 22.10.2018
U 689: Dominik Bystrián 1191600 ( MFK Revúca, V. liga skupina D), od 22.10.2018
U 690: Jozef Machala 1300731 ( TJ Jednota Málinec, V. liga skupina D), od 22.10.2018
U 691: Miroslav Kukolík 1233124 ( MFK Baník Veľký Krtíš, V. liga skupina D), od 22.10.2018
U 692: Samuel Hulín 1293910 ( FK Rajec, IV. liga dorast U19 skupina A), od 22.10.2018
DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,
podľa čl. 37/5a DP:
U693: Marek Valica 1248800 (MFK Strojár Krupina, V. liga skupina C), od 21.10.2018
U694: Jakub Sučák 1307509 ( MFK Dolný Kubín, II. liga dorast U19), od 21.10.2018
U695: Samuel Sakala 1308124 ( MFK Bytča, III. liga dorast U19 skupina Sever), od 21.10.2018
U 696: Miroslav Maslaňák 1306007 ( TJ Oravan Rabča, IV. liga dorast U19 skupina B), od 21.10.2018
U 697: Róbert Bocian 1331186 ( MFK Žarnovica, IV. liga dorast U19 skupina C), od 21.10.2018
U 698: Milan Eliáš 1278293 ( TJ Liptovská Štiavnica, TIPOS III. liga Stred), od 22.10.2018
U 699: Martin Pleva 1308061 ( OŠK Baník Stráňavy, IV. liga skupina Sever), od 22.10.2018
U 700: Dominik Pagáč 1204496 ( TJ Snaha Zborov nad Bystricou, V. liga skupina A), od 21.10.2018
U 701: Rastislav Kyslý 1181086 ( OŠK Dobrá Niva, V. liga skupina C), od 22.10.2018
U 702: Kelemen František 1403097 vedúci mužstva ŠK Vinica (V. liga, skupina D), na základe Správy delegáta
zväzu a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 12.kola V. liga skupina D medzi ŠK Vinica - TJ Jednota Málinec za
HNS voči delegovanej osobe, podľa čl. 48/ 1a DP. DK začína disciplinárne konanie voči menovanému. Predbežným
ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK
Vinica od 22.10.2018 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl. 43/1,2a,4 DP. Zároveň žiada
menovaného o písomné stanovisko k uvedenému disciplinárnemu previneniu do 29.10.2018 podaním cez ISSF.
U 703: Peter Ursíny 1149949 ( TJ Jednota Málinec, V. liga skupina D) na základe Správy delegáta zväzu a
Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 12.kola V. liga skupina D medzi ŠK Vinica - TJ Jednota Málinec za HNS voči
domácim divákom. DK začína disciplinárne konanie voči menovanému. Predbežným ochranným opatrením
pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti vo všetkých stretnutiach TJ Jednota Málinec od
22.10.2018 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl. 43/1,2a,4 DP. Zároveň žiada menovaného
o písomné stanovisko k uvedenému disciplinárnemu previneniu do 29.10.2018 podaním cez ISSF.
U 704: TJ Jednota Málinec ( V. liga skupina D), na základe Správa delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch v
stretnutí 12.kola V. ligy skupina D ŠK Vinica - TJ Jednota Málinec, začína disciplinárne konanie a žiada klub o
písomné stanovisko k HNS vedúceho družstva voči delegovanej osobe a hráča Petra Ursínyho ( HNS po skončení
stretnutia voči divákom) podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 16.10.2018 podaním cez ISSF.
U 705: MFK Spartak Hriňová (IV. liga skupina Juh), na základe podnetu ŠTK SsFZ za pokles počtu hráčov pod
sedem v 12.kole IV. ligy Juh medzi TJ Prameň Kováčová - MFK Spartak Hriňová dňa 21.10.2018 podľa čl. 64/1a DP.
DS pokuta 50 € podľa čl. 64/ 4 DP.
U 706: Dominik Bystrián 1191600 ( MFK Revúca, V. liga skupina D), na základe Správy delegáta zväzu, začína
disciplinárne konanie. Žiada menovaného o písomné stanovisko k nešportovému správaniu po udelení ČK (
demonštratívny odchod z HP a vyzlečenie dresu) v stretnutí 12 kola V.ligy skupina D TJ Vinohrad Čebovce - MFK
Revúca dňa 21.10.2018 do 29.10.2018 podaním cez ISSF.
U 707: Adrián Štempel 1394349 lekár ( MFK Revúca, V. liga skupina D), na základe Správy delegáta zväzu za HNS
voči delegovaným osobám v stretnutí 12 kola V. ligy skupina D TJ Vinohrad Čebovce - MFK Revúca dňa 21.10.2018
podľa čl. 48/1c DP. DS 3 súťažné stretnutia zákaz výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach MFK
Revúca od 22.10.2018 podľa čl. 48/2b a čl.43/2a DP.
U 708: MFK Revúca, na základe správy delegáta zväzu za HNS lekára Adriana Štempela voči delegovaným osobám
v stretnutí 12 kola V. ligy skupina D TJ Vinohrad Čebovce – MFK Revúca dňa 21.10.2018 podľa čl. 48/1c, DS
pokuta 100 € podľa čl. 48/ 4 DP.
U 709: FO Tatran Sučany, na základe Správy delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 12.kola
21.10.2018 V. ligy skupina B medzi OŠK Bešeňová - FO Tatran Sučany za viacnásobné HNS divákov hostí voči
delegovaným osobám a funkcionárom zväzu, podľa čl. 58/1a DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 58 / 3 DP.
U 710: Adrián Bajčík 1391935 videotechnik (Cinobanský športový klub, V. liga skupina D), na základe Správy
delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 11.kola V. liga skupina D medzi Cinobanský športový klub TJ Vinohrad Čebovce dňa 14.10.2018 za HNS voči delegovanej osoby podľa čl. 48/ 1a DP a za nesplnenie povinnosti
U 657 podľa čl. 64/1b DP. DS pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 4 súťažné stretnutia v stretnutiach
Cinobanského športového klubu od 22.10.2018 podľa čl. 48/2b DP a čl.64/ 3 DP.

U 711 : Vladimír Dúbravec 1400135 hlásateľ ( Cinobanský športový klub, V. liga skupina D),na základe Správy
delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 11.kola V. liga skupina D medzi Cinobanský športový klub TJ Vinohrad Čebovce dňa 14.10.2018 za HNS vulgarizmy voči delegovanej osobe podľa čl. 48/ 1a DP a za nesplnenie
povinnosti U 658 podľa čl. 64/1b DP. DS pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 4 súťažné stretnutia v
stretnutiach Cinobanského športového klubu od 22.10.2018 podľa čl. 48/2b DP a čl.64/ 3 DP.
U 712 : Cinobanský športový klub, za nesplnenie U 659 a na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia
delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 11. kola V. liga skupina D medzi Cinobanský športový klub - TJ
Vinohrad Čebovce za hrubé nešportové správanie hlásateľa a videotechnika voči delegovaným osobám, a prejavy
hrubého nešportového správania sa divákov počas celého II. polčasu podľa čl. 48/1c,čl. 58/2a DP
a čl.64/1 b. DS pokuta 150 € podľa čl.48/4 DP, čl. 58/3 DP a čl.64/4 DP.
U 713: Patrik Pustaj 1328671 (FK BREZNO, III. liga dorast U19 skupina Juh), berie na vedomie vyjadrenie k U664,
za HNS voči R po udelení ČK v stretnutí 11. kola medzi FTC Fiľakovo - FK Brezno podľa čl. 47/1b DP. DS na 4
súťažné stretnutia od 25.10.2018 podľa čl. 47/2b DP.
U 714: Martin Auxt 1282051 (FK BREZNO, III. liga dorast U19 skupina Juh), berie na vedomie vyjadrenie k U665, za
HNS voči divákom domácich po stretnutí 11. kola medzi FTC Fiľakovo - FK Brezno podľa čl. 47/1b DP. DS na 4
súťažné stretnutia od 25.10.2018podľa čl. 47/2b DP.
U 715: Tomáš Komora 1279972 - kapitán (FK BREZNO, III. liga dorast U19 skupina Juh), DK berie na vedomie
vyjadrenie k U666, upúšťa od potrestania na základe čl. 38/1 DP.
U 716: Jozef Benko 1398989 - vedúci/tímový manažér (FK BREZNO, III. liga dorast U19 skupina Juh), DK berie na
vedomie vyjadrenie k U667, upúšťa od potrestania na základe čl. 38/1 DP.
U 717: FK BREZNO, (III. liga dorast U19 skupina JUH), na základe oznámenia o nedostatkoch v stretnutí za
porušenie RS 2018/2019 čl. XXI. bod 9. - nepodpísanie oznámenia o nedostatkoch v stretnutí, kapitánom a vedúcim
družstva podľa čl. 64/1 DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4.
U 718 : TJ Fatran Varín , za nesplnenie povinnosti U 675 - dodatočné nahratie videozáznamu z MFS 11. kola V. ligy
skupina A dňa 14.10.2018 medzi TJ Fatran Varín – OFK Kotešová podľa čl. 64/1 DP . DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4
DP. DK ukladá povinnosťnahrať videozáznam v dodatočnom termíne do 30.10.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 719 : MŠK Rimavská Sobota , na základe podnetu KM SsFZ za (porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38c)
nenastúpenie družstva na stretnutie 12. kola II. ligy dorast U17 medzi MFK Dolný Kubín - MŠK Rimavská Sobota dňa
20.10.2018.
DS pokuta 50 € podľa čl. 59 DP.
U 720: TJ Sklotatran Poltár ,na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie neúplného videozáznamu( len 1. polčas) z
MFS 12 kola, Tipos III. liga Stred dňa 21.10.2018 TJ Sklotatran Poltár- TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 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 30.10.2018.
U 721 : FK Slávia Staškov, na základe podnetu KR SsFZ za ne zverejnenie videozáznamu z MFS 12. kolo, IV. liga
skupina Sever dňa 21.10.2018 FK Slávia Staškov - OŠK Baník Stráňavy 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
30.10.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 722 : MFK Dolný Kubín , na základe podnetu KR SsFZ za ne zverejnenie videozáznamu z MFS 12. kolo, IV. liga
skupina Sever dňa 21.10.2018 MFK Dolný Kubín - FK Rajec 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
30.10.2018.
U 723 : TJ Tatran Pliešovce , na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie neúplného videozáznamu( len 1. polčas)
z MFS 12. kolo, IV. liga skupina Juh dňa 21.10.2018 TJ Tatran Pliešovce - FK Slovenské Ďarmoty 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 30.10.2018.
U 724 : TJ Sokol Medzibrod , na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie neúplného videozáznamu( len 2. polčas)
z MFS 12. kolo, IV. liga skupina Juh dňa 21.10.2018 TJ Sokol Medzibrod - ŠK Partizán Čierny Balog 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 30.10.2018.
U 725 : MŠK Tisovec , na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie neúplného videozáznamu ( len 1. polčas) z
MFS 12. kolo, IV. liga skupina Juh dňa 21.10.2018 MŠK Tisovec – TJD Príbelce podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie
povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10v stanovenom termíne.
DS upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do
30.10.2018.
U 726 : TJ Tatran Oščadnica, na základe podnetu KR SsFZ za ne zverejnenie videozáznamu z MFS 12. kolo,
V. liga skupina A dňa 21.10.2018 TJ Tatran Oščadnica – TJ Fatran Varín 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
30.10.2018.
U 727: TJ Slovan Magura Vavrečka, na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie neúplného videozáznamu( len 1.
polčas) z MFS 12. kolo, V. liga skupina B dňa 21.10.2018 TJ Slovan Magura Vavrečka - TJ Družstevník Oravská
Poruba 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 30.10.2018.
U 728: TJ Lovča, na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie neúplného videozáznamu ( len 1. polčas) z MFS 12.
kolo, V. liga skupina C dňa 21.10.2018 TJ Lovča - ŠK Selce podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10 v stanovenom termíne. DS
upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne
do 30.10.2018.
U 729: FTC Fiľakovo, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie úplného videozáznamu a nezaslanie
nestrihaného záznamu zo stretnutia III. ligy dorast U19 skupina Juh medzi FTC Fiľakovo - FK Brezno dňa 13.10.2018
(nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10)
podľa čl. 64/1 DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/ 4 DP.
U 730 : Martin Matula 1225542 ( rozhodca), za nesplnenie U 677 odstupuje na riešenie KR SsFZ.
U 731: Martin Slovák 1275199 ( rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z
delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Uhradiť 10 € na účet SsFZ do
31.10.2018 (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ do 31.10.2018) pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 732: Róbert Kútik 1219559 ( ŠK Sokol Jakub), berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 662 a rozhodla,
že žiadosť zamieta.
U 733: MFK Vígľaš-Pstruša ( III. liga SŽ U15 skupina C), na základe podnetu KM SsFZ v stretnutí 12.kola III. liga SŽ
U15 skupina C medzi MFK Vígľaš-Pstruša – TJ Družstevník Senohrad dňa 20.10.2018, začína disciplinárne
konanie a žiada klub o písomné stanovisko k: nedostatočnej usporiadateľskej službe (umožnenie vstupu
neidentifikovanej osoby (diváka), nachádzajúcej sa v priebehu MFS na tribúne, po ukončení stretnutia do priestorov
šatne H a nezabráneniu HNS zo strany danej osoby - napadnutie hráča hostí úderom do tváre); o identifikáciu osoby,
ktorá sa dopustila HNS voči hráčovi hostí v priestoroch šatne hostí a porušenia zákona č.1/2014 Z.z § 10 bod 2 písm.
a ( HU musí byť osoba ktorá dosiahla vek 21 rokov) k pôsobeniu mladistvého Matúša Jakuba (1303874) ako HU v
stretnutí, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 30.10.2018 podaním cez ISSF pod ďalšími disciplinárnymi sankciami.
U 734 : Klub ŠK L+M AQUA Rapovce, za nesplnenie U 672 a na základe podnetu sekretariátu SsFZ za neuhradenie
MZF za mesiac september 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/2, 6 DP. DK
SsFZ podľa čl. 64/6 DP stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 31.10.2018 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 doklad o úhrade nedoplatku.
U 735 : MFK Detva, za nesplnenie U 673 ana základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie
MZF za mesiac september 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2. DS pokuta 200 €, podľa čl. 64/2, 6 DP. DK
SsFZ podľa čl. 64/6 DP stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 31.10.2018 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 doklad o úhrade nedoplatku.
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. 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 kompletné sady dresov hráčov
spolu s dresmi brankárov.
2. Prerokované podnety FK: Brezno U19 (Fiľakovo - Brezno) – sťažnosť nepreukázateľná – postúpené DK
SsFZ, Málinec (Vinica - Málinec) – sťažnosť nepreukázateľná – postúpené DK SsFZ, Strečno (Višňové –
Strečno) - sťažnosť neopodstatnená(uhradiť poplatok 40 € v MZF).
3. KR postúpila DK SsFZ návrh na riešenie nesplnenia povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo
futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10: Poltár – L. Štiavnica, Staškov – Stráňavy, D. Kubín – Rajec, Pliešovce
– S. Ďarmoty, Medzibrod – Č. Balog, Tisovec – Príbelce, Oščadnica – Varín, Vavrečka – O. Poruba, Lovča –
Selce.
4. V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania
prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ.
5. 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.
6. KR SsFZ v zmysle 10. bodu XVII. kapitoly RS vo futbale 2018/2019 upozorňuje všetky družstvá
dospelých v rámci súťaží SsFZ na povinnosti ohľadom zverejňovania videozáznamov zo svojich
domácich MFS do 48 hodín na my.sportnet.online. 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.
7. Upozorňujeme všetkých R a DZ, že maximálny počet náhradníkov uvedených v zápise o stretnutí je 7.
8. 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.
9. Seminár rozhodcov programu Talent sa uskutoční v termíne 16.–18.11.2018 v hoteli Alexandra,
Liptovský Ján. Pozvánky s programom budú zaslané emailovou poštou.
10. Na oficiálnej stránke www.kr-ssfz.sk je v časti „Materiály“ zverejnený dokument „SÚHLAS DOTKNUTEJ
OSOBY“. Žiadame všetkých R a DZ aby si ho urýchlene vytlačili, podpísali a zaslali poštou na adresu SsFZ.
11. Ukončenie činnosti: Peter Petrinec (rozhodca) - KR úprimne ďakuje za dlhoročnú úspešnú aktívnu činnosť,
Monika Jacková (rozhodkyňa) – KR úprimne ďakuje za aktívnu činnosť.

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ Družstvo dievčat Podbrezovej obsadilo na finálovom turnaji Minichampions ligy v Púchove pekné 3. miesto.
K umiestneniu blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu regiónu.
2/ 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
3/ V prípade záujmu je možnosť v mesiaci decembri zorganizovať halové turnaje prípraviek WU – 11 v regiónoch,
alebo aj spojením regiónov, pričom náklady na organizáciu by hradil SFZ. V prípade záujmu sa môžete obratom
kontaktovať. Záujem do 25.10. 2018.
4/ Oznamujeme klubom futbalu dievčat, že ŠKF VIX Žilina usporiada dňa 25.11. 2018 v Športovej hale na Javorku
turnaj dievčat ročníkov 2006 a mladších. Predbežný záujem a informácie na tel. čísle 0905 342399.
5/ V Žiline sa uskutoční 28. decembra 2018 v poradí už 19. ročník halového turnaja Junior Vix Cup dievčat do 16
rokov. Predbežný záujem a informácie na tel. čísle 0905 342399.
6/ Kluby, ktoré usporiadate do konca roka nejaké turnaje, dajte na vedomie ich termíny, aby sa pomohlo pri ich
propagácii.

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 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 hráčov
družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika
takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.
2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na
stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018.
Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM
a KŽF, v čl. 19, (2):
- (2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:
a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné
od 9 do 19 rokov (tabuľka), ako ja v texte čl. 37, bod (2).
3.
V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť (dňa 23.8.2018 bola v ISSF v
elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia
hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5
RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP.
Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k
zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné
vyhľadať v zložke Žiadosti a správy - vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.
Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je
možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka.
V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady.
V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do súťaže
neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie.. Zároveň upozorňujeme, že v zmysle čl. 37/(7) je možné,
u tzv. „mládežníckych klubov“ – trvale nemajúcich družstvo dospelých, postupovať podľa čl. 15/5 len v zmysle
uvedeného obmedzenia.

4. V prípade záujmu o hráčov z klubu, ktorý je v matrike SFZ vedený ako neaktívny (nemá zaradené
v aktuálnom ročníku v súťažiach žiadne družstvo) je potrebné postupovať výhradne v zmysle čl. 15/5.
5. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že pri žiadostiach o registráciu hráča je potrebné zadať aj adresu hráča
(podľa pretlače), v prípade neuvedenia matrika vráti na doplnenie. U hráčov, ktorí sú už registrovaní doplnia,
resp. upravia na aktuálne, tieto údaje samotní hráči (zákonný zástupca) prostredníctvom svojho prístupu (Môj
účet).
6. Upozorňujeme aj touto cestou, že do 31.10.2018 je možné zasielať na SFZ (prípadne prostredníctvom SsFZ)
pripomienky, alebo návrhy na úpravu RaPP SFZ.
7. Na základe nesplnenia nariadenia zo Spravodajcu SsFZ č. 17, Matričná komisia, bod 2, odstupujeme MFK
Zvolen na riešenie DK.

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. Na základe nepredloženia dokladu o doplatku MZF za 09 2018 v dohodnutom termíne, odstupujeme Cinobanský
ŠK na riešenie DK.
3. Vo štvrtok 8.11.2018 sa v B. Bystrici o 17,00 uskutoční tradičné stretnutie vedenia SsFZ s členmi komisií
a úsekov SsFZ. Upozorňujeme touto cestou, že aj komisie a úseky, ktoré nebudú mať v uvedený deň svoje
riadne zasadnutie sa z technických dôvodov dostavia v uvedený deň v dostatočnom časovom predstihu do
miesta sídla zväzu. Žiadame touto cestou predsedov jednotlivých komisií, aby oznámili sekretariátu SsFZ počet
osôb, ktoré sa stretnutia v uvedený deň zúčastnia.
4. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 8.11..2018 o 12,00 hod. v B. Bystrici.
5. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin
Ivanko,Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.
6. 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.

