Spravodajca č. 49/2018-19

21. 6.2019

Aktív ŠTK, KM a KŽF k vyhodnoteniu súťažného ročníka 2018/2019 a k príprave nového súťažného
ročníka 2019/2020 (vyžrebovanie) sa uskutoční tradične v priestoroch kongresovej sály OÚ B. Bystrica

v pondelok 1.7.2019 o 15,00 hod.
Program aktívu:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019 – predsedovia riadiacich komisií
3. Odovzdanie ocenení najúspešnejším kolektívom dospelých a mládeže v súťažnom ročníku
2018/2019
4. Príprava nového súťažného ročníka – zmeny v FN a RS SsFZ
5. Pridelenie čísel v súťažiach dospelých a mládeže
6. Záver
Na aktív pozývame zástupcov FK, ktorých družstvo(á) budú štartovať v súťažnom ročníku 2019/2020
v súťažiach riadených SsFZ, sekretárov ObFZ , zástupcov ŠTK a KM ObFZ v pôsobnosti SsFZ. Osobitné
pozvánky na aktív nebudeme zasielať. Žiadame tiež touto cestou sekretárov ObFZ, aby o konaní aktívu
informovali FK, ktorých družstvá postupujú, pre nový súťažný ročník do súťaží v riadení SsFZ.
Dôležitý oznam:
VV SFZ, na svojom zasadnutí 18.6.2019 vykonal zmeny v RaPP a v Súťažnom poriadku. K zmenám RaPP (pozri
správu Matričnej komisie) k zmenám v SP pozri stránku SFZ (www.futbalsfz.sk) SFZ – LEGISLATÍVA – Predpisy
SFZ – Poriadky – Súťažný poriadok futbalu (účinný od 18.6.2019). https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisysfz-poriadky . Podrobnejšie v najbližšom Spravodajcovi a na Aktíve ŠTK, KM a KŽF 1.7.2019.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt:0902229333)
Informácie k novému súťažnému ročníku 2019/2020 a SP:
a) V zmysle uznesenia VV SsFZ je podmienkou na zaradenie družstva dospelých do súťaží SsFZ
mať minimálny počet mládežníckych družstiev:
TIPOS III. liga /3 družstvá/, IV. liga /2družstvá/, V. liga /1 družstvo/
b) Elektronické prihlášky do súťaží dospelých SsFZ v termíne /1.6. - 21.6.2019/ na SsFZ
c) Elektronické prihlášky do Slovenského pohára v termíne/27.5. -30.6.2019/ na SFZ
d) Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická
podateľňa – Prihláška do súťaže. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo.
Povinnosť uvádzania farby dresov v prihláške je len pre družstvá dospelých.
e) Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2019. Výška
štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení – dospelí (500 / 370 / 230 €).
f) Požiadavky FK k prideľovaniu čísel pre nový súťažný ročník 2019/2020 /dospelí, mládež/ sa budú
spracovávať na SsFZ v BB dňa 25.6.2019, po tomto termíne bude návrh pridelených čísel zverejnený
na stránke SsFZ, oficiálne v pondelok 1.7.2019 na aktíve ŠTK a KM.
1. ŠTK schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v súťažnom ročníku
2018/2019.
2. V zmysle čl. 82/1/d SP trestáme FK Banská Štiavnica hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v
stretnutí 26. kola V. ligy CBanská Štiavnica - Jakub a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK Jakub 3 body a
skóre 0:3. Zároveň po skončení súťažného ročníka odpočítame FK Banská Štiavnica 3 mínusové body.
Prípad odstupujeme DK SsFZ.
3. V zmysle čl. 82/1/d SP trestáme FK Revúca hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 25.
kola V. ligy D Revúca - Čebovce a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK Čebovce 3 body a skóre 0:3. Zároveň
po skončení súťažného ročníka odpočítame FK Revúca 3 mínusové body. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
4. V zmysle čl. 82/1/d SP trestáme FK Príbelce hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 26.
kola IV. ligy JTornaľa - Príbelce a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK Tornaľa 3 body a skóre 3:0. Prípad
odstupujeme DK SsFZ.
5. V zmysle čl. 82/1/f SP trestáme FK Bzovík hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 26.
kola V. ligy CBzovík – Podkonice a priznávame podľa SP čl. 11/3 FK Podkonice 3 body a skóre 1:5. Prípad
odstupujeme DK SsFZ.
6. Nedostatky v MFS: Tornaľa - Príbelce /US/, Detva – N. Baňa /videozáznam/, Čierne – Strečno /oneskorený
začiatok – nominácie, internet, ISSF/, Vavrečka – Tvrdošín /oneskorený začiatok – nominácie hráčov/
7. Konečný stav umiestnení všetkých družstiev dospelých je zverejnený na stránke SsFZ – Priebežný stav
súťaží.
8. Termíny:
 16.06.2019 /nedeľa/ - ukončenie súťaží dospelých 2018/2019
 28.07.2019 /nedeľa/ - 1.kolo Slovnaft Cup 2019/2020
 04.08.2019 /nedeľa/ - 1.kolo súťaží dospelých 2019/2020

SÚŤAŽNÝ PORIADOK - URČENIE UMIESTNENIE DRUŽSTVA
Článok 18
Určenie víťaza, postupujúceho a zostupujúceho družstva po skončení súťaže, konečného
umiestnenia
(1) Ak majú po skončení súťaže dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhodujú o poradí na
určenie víťaza, postupujúceho družstva a zostupujúceho družstva a o konečnom umiestnení družstva
kritériá v tomto poradí:
a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí,
b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí,
c) vyšší počet gólov strelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach.
(2) Ak sú kritériá uvedené v odseku 1 rovnaké, pri rozhodovaní o poradí na určenie víťaza, postupujúceho
družstva a zostupujúceho družstva o konečnom umiestnení družstva sa postupuje podľa čl. 19 ods. 2.
Článok 19
Určenie umiestnenia družstva v priebehu súťaže
(1) Určenie umiestnenia družstva v poradí družstiev v priebehu súťaže sa určuje na základe počtu
získaných bodov zo všetkých odohratých majstrovských stretnutí.
(2) Ak majú v priebehu súťaže dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhodujú o umiestnení
družstva kritériá v tomto poradí:
a) gólový rozdiel zo všetkých majstrovských stretnutí,
b) vyšší počet strelených gólov vo všetkých majstrovských stretnutiach,
c) vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach,
d) vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach na ihriskách súperov,
e) vyšší počet nerozhodných výsledkov dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach,
f) vyšší počet nerozhodných výsledkov dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach na ihriskách
súperov.

Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM)
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917325160)
Elektronické prihlášky do súťaží mládeže SsFZ zasielať v termíne 01.06.2019 - 21.06.2019, 24:00 na SsFZ.
Prihlášky družstiev mládeže pre nový súťažný ročník si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška
do súťaže. Prihlášku musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo.
Žiadame uvádzanie farby dresov v prihláške pre družstvá mládeže dorastu a žiakov.
Požiadavky FK k prideľovaniu čísel pre nový súťažný ročník 2019/2020 /dospelí, mládež/ sa budú spracovávať na
SsFZ v BB dňa 25.6.2019, po tomto termíne bude návrh pridelených čísel zverejnený na stránke SsFZ, oficiálne v
pondelok 01.07.2019 na aktíve ŠTK a KM
Začiatok súťaží mládeže ( dorastu aj žiakov) je plánovaná na 24.-25.08.2019. Môže byť upravený ak bude počet
prihlásených menši.
KM – riadi v súťažnom ročníku 2019/2020 kategórie mládeže:
a) Kategória dorastu
III. liga U19 / U17 dvojičková súťaž max. 16 účastníkov
IV. liga dorastu 2 skupiny max. po 14 účastníkov, skupina SEVER a skupina JUH
V. liga dorastu 4 skupiny max. po 14 účastníkov, skupina A , B,C,D
b) Kategória žiakov
II. liga U15 a U13 dvojičková súťaž 2 skupiny max. po 14 účastníkov, skupina SEVER a skupina JUH
III. liga U15 a U13 dvojičková súťaž 3 skupiny max. po 14 účastníkov, skupina A , B,C
Účastník súťaží- postupujúci a zostupujúci do inej súťaže, musí spĺňať podmienky v zmysle SP čl. 14, bod 1,2,
čl.15, bod 1,3 a RS 2019/2020.
1. KM SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a družstiev vo všetkých súťažiach mládeže súťažného
ročníka 2018/2019.
2.KM kontumuje MFS:
II. liga U17, 28.kolo, 14.06.2019, MŠK Fomat Martin – FC Rakytovce priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech
MŠK Fomat Martin, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
II. liga U17, 28.kolo, 15.06.2019, FK POHRONIE – MŠK Rimavská Sobota priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech FK POHRONIE , podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
II. liga U17, 28.kolo, 15.06.2019, MŠK NOVOHRAD Lučenec – FC Tatran Turzovka priznávame 3 body a skóre
3:0 v prospech MŠK NOVOHRAD Lučenec, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
III. liga U19, sk. Sever, 26.kolo,15.06.2019,OŠK Ludrová – ŠK Belá, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech
OŠK Ludrová, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
IV. liga U19,sk.A, 26.kolo, 15.06.2019 , ŠK Javorník Makov - TJ Fatran Varín, priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech ŠK Javorník Makov, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
IV. liga U19,sk.B, 26.kolo, 15.06.2019 , ŠKM Liptovský Hrádok – FK Nižná, priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech ŠKM Liptovský Hrádok, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
IV. liga U19,sk.C,26.kolo, 15.06.2019 ,OFK Slovenská Ľupča– FK Šalková, priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech FK Šalková, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie D na stretnutie
IV. liga U19,sk.D,15.06.2019,9.kolo nadstavba,TJ Jednota Málinec – FK Slovenské Ďarmoty, priznávame 3 body a
skóre 3:0 v prospech TJ Jednota Málinec, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie

III. liga U15,sk.C,15.kolo, 14.06.2019 ,FK -34 Brusno- Ondrej – FC Slovan Divín, priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech FK -34 Brusno- Ondrej, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
III. liga U15,sk.C,15.kolo, 15.06.2019 ,ŠK Prameň Kováčová – MFK Vígľaš-Pstruša, priznávame 3 body a skóre
3:0 v prospech MFK Vígľaš-Pstruša, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie D na stretnutie
III. liga U13,sk.C,15.kolo, 14.06.2019 ,FK -34 Brusno- Ondrej – FC Slovan Divín, priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech FK -34 Brusno- Ondrej, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
3. KM odstupuje
DK:
René Briš (1307279), MŠK Námestovo, udelenie 5.ŽK, II. liga U19, 28.kolo, 15.06.2019,
Jakub Malík(12992215), FK Slávia Staškov, udelenie 5.ŽK, III. liga U19,sk. Sever, 26.kolo, 15.06.2019
Andrej Priadka(1275252), FK Slovan Kúpele Sliač, udelenie 5.ŽK, III. liga U19,sk.Juh, 26.kolo, 15.06.2019
Dominik Molčan (1280021) FK Brezno, udelenie 5.ŽK, III. liga U19,sk. Juh, 26.kolo, 15.06.2019
Marcel Šimko (1308934), FK Rajec, udelenie 5.ŽK, IV. liga U19,sk.A , 26.kolo, 15.06.2019
Patrik Kasan (1281277), TJ Družstevník Očová, udelenie 5.ŽK, IV. liga U19,sk.C , 26.kolo, 15.06.2019
FC Rakytovce , II. liga U17, 28.kolo, 14.06.2019, MŠK Fomat Martin – FC Rakytovce, podľa SP čl.82/bnenastúpenie H na stretnutie
MŠK Rimavská Sobota , II. liga U17, 28.kolo, 15.06.2019, FK POHRONIE – MŠK Rimavská Sobota, podľa SP
čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
FC Tatran Turzovka , II. liga U17, 28.kolo, 15.06.2019, MŠK NOVOHRAD Lučenec – FC Tatran Turzovka, podľa
SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
ŠK Belá ,III. liga U19, sk. Sever, 26.kolo,15.06.2019,OŠK Ludrová – ŠK Belá, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na
stretnutie
TJ Fatran Varín , IV. liga U19,sk.A, 26.kolo, 15.06.2019 , ŠK Javorník Makov - TJ Fatran Varín, podľa SP čl.82/bnenastúpenie H na stretnutie
FK Nižná ,IV. liga U19,sk.B, 26.kolo, 15.06.2019 , ŠKM Liptovský Hrádok – FK Nižná, podľa SP čl.82/bnenastúpenie H na stretnutie
OFK Slovenská Ľupča , IV. liga U19,sk.C,26.kolo, 15.06.2019 ,OFK Slovenská Ľupča– FK Šalková, podľa SP
čl.82/b- nenastúpenie D na stretnutie
FK Slovenské Ďarmoty, IV. liga U19,sk.D,15.06.2019,9.kolo nadstavba, TJ Jednota Málinec – FK Slovenské
Ďarmoty, podľa SP čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
FC Slovan Divín , III. liga U15,sk.C,15.kolo, 14.06.2019 ,FK -34 Brusno- Ondrej – FC Slovan Divín, podľa SP
čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
ŠK Prameň Kováčová, III. liga U15,sk.C,15.kolo, 15.06.2019 ,ŠK Prameň Kováčová – MFK Vígľaš-Pstruša, podľa
SP čl.82/b- nenastúpenie D na stretnutie
FC Slovan Divín, III. liga U13,sk.C,15.kolo, 14.06.2019 ,FK -34 Brusno- Ondrej – FC Slovan Divín, podľa SP
čl.82/b- nenastúpenie H na stretnutie
4. KM upozorňuje: FK:
Súťaže mládeže pre nový ročník 2019/2020 zverejnené na stránke SsFZ – Komisie- KM - materiály – Zmena
súťaží U19 !!!! Elektronické prihlášky do súťaží mládeže SsFZ zasielať v termíne 01.06.2019 - 21.06.2019, 24:00
na SsFZ. Po tomto termíne KM nebude akceptovať žiadne prihlášky do súťaží mladeže 2019 / 2020.
Prihlášku musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo.
Žiadame uvádzanie farby dresov v prihláške pre družstvá mládeže dorastu a žiakov.
Pripomíname FK, že hrací deň pre mládež je SO a trvalé výnimky budú musieť byť zdôvodnené , následne KM ich
schváli resp neschváli.
Súťaže mládeže začínajú 24.-25.08.2019 (4.kolo) SO/NE,,29.8.2019 (1.kolo), ST, 31.-1.9.2019 (5.kolo) SO/NE, 7.8.9. 2019 (6.kolo), SO/NE......
5. KM informuje:
MŠK Kysucké Nové Mesto A – MŠK NOVOHRAD Lučenec A ,12:0 (7-0) , 19.06.2019, 15:30, streda, štadión
ŠK Kremnička, stretnutie víťazov II. ligy U15 sk. Sever a II. ligy U15 sk. Juh.
Dňa 18.6.2019 vykonal SFZ, okrem iných úpravy v znení SP. Napriek pôvodnému návrhu ponechal v platnosti
inštitút striedavého štartu (SP čl. 28/8). O termínoch podania a podmienkach budeme informovať na aktíve
1.7.2019.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/ 2b2 DP:
U 1655: Jakub Majerník 1292001 (Medzibrod, IV. liga sk. JUH), vylúčený za hrubé nešportové správanie (HNS) zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres, podľa čl. 46/1b DP. DS - pozastavenie výkonu
športu na 1 stretnutie nepodmienečne, podľa čl. 46/2 DP, od 16.06.2019 s prerušením počas letnej prestávky
U 1656: Jakub Šagúl 1295328 ( Hnúšťa, III. liga dorast U19 skupina Juh), vylúčený za HNS hrubá urážka
delegovanej osoby (DO), podľa čl. 48/1c DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 2 týždne nepodmienečne,
podľa čl. 48/2b DP, od 16.06.2019 s prerušením počas letnej prestávky
U 1657: Adam Priadka 1275252 ( Sliač, III. liga dorast U19 skupina JUH) vylúčený za HNS hrubé urážky DO v a
po stretnutí , podľa čl. 48/1c DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov nepodmienečne, podľa
čl.48/2b DP, od 16.06.2019 s prerušením počas letnej prestávky po uplynutí trestu U 1662 (za 5 ŽK)
U 1658: Marcel Vlčko 1287084 ( Nová Baňa, IV. liga sk. JUH),vylúčený za HNS - hrubá urážka delegovanej osoby
(DO) podľa čl. 48/1c DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 2 týždne nepodmienečne, podľa čl. 48/2b DP,
od 17.06.2019 s prerušením počas letnej prestávky po uplynutí trestu U 1675 (za 5 ŽK)

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.
9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:
U 1659 : Ondrej Binder 1305573 ( Banská Štiavnica, V. liga skupina C), od 15.06.2019
U 1660: Adrián Rybár 1346683 ( Očová, IV. liga dorast U19 skupina C), od 16.06.2019
DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:
U 1661 : René Briš 1307279 ( Námestovo, II. liga SD U19)
U 1662: Adam Priadka 1275252 ( Sliač, III. liga dorast U19 skupina Juh)
U 1663: Marcel Šimko 1308934 ( Rajec, IV. liga dorast U19 skupina A)
U 1664: Dominik Molčan 1280021 ( Brezno, III. liga dorast U19 skupina Juh)
U 1665: Patrik Kasan 1281277 (Očová, III. liga dorast U19 skupina C), všetci od 16.06.2019
U 1666: Dávid Kalmár 1252119 ( Rimavská Sobota, TIPOS III. liga Stred)
U 1667: Peter Hoferica 1144860 ( Liptovská Štiavnica, TIPOS III. liga Stred)
U 1668: Matej Rajnoha 1231977 ( Krásno nad Kysucou, TIPOS III. liga Stred)
U 1669: Peter Staňo 1244516 ( Krásno nad Kysucou, TIPOS III. liga Stred)
U 1670: Radoslav Ďanovský 1248963 ( Diviaky, IV. liga skupina Sever)
U 1671: Ľuboš Horecký 1183773 ( Bánová, IV. liga skupina Sever)
U 1672: Adam Líška 1301274 ( Rosiná, IV. liga skupina Sever),
U 1673: Martin Karásek 1184975 ( Detva, IV. liga skupina Juh)
U 1674: Juraj Veselovský 1219318 ( Rakytovce, IV. liga skupina Juh)
U 1675:Marcel Vlčko 1287084 ( Nová Baňa, IV. liga skupina Juh)
U 1676: Jakub Buška 1197982 ( Trstená, V. liga skupina B)
U 1677: Aleksandar Stošić 1390857 ( Liptovský Mikuláš - Palúdzka, V. liga skupina B)
U 1678: Stanislav Zaťko 1199846 ( Nižná, V. liga skupina B)
U 1679: Adrián Výboh 1210986 ( Bzovík, V. liga skupina C)
U 1680: Slavomír Selecký 1304146 ( Krupina, V. liga skupina C)
U 1681:Ján Poničan 1230339 ( Hrochoť, V. liga skupina C),
U 1682: Marcel Majkút 1167874 ( Cinobanský športový klub, V. liga skupina D)
U 1683: Jakub Malík 1299225 (Staškov, III. liga dorast U19 skupina Sever), všetci od 17.06.2019
DS po 9. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:
U 1684: Samuel Ratičák 1306857 ( Oravská Jasenica, V. liga skupina B)
U 1685: Jozef Berky 1256618 ( Sklabiná, V. liga skupina D), obaja od 17.06.2019
Uznesenia týkajúce sa HNS divákov a ostatných oznamov v zmysle DP:
U 1686: Branislav Beniač( usporiadateľ Rosina, IV. liga skupina SEVER), konštatuje nesplnenie povinnosti
U1633. Na základe Správy delegáta zväzu (SDZ), Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí (OZN), za hrubé
nešportové správanie (HNS) - urážlivé a pohoršujúce výroky voči divákom hostí počas stretnutia 25. kola IV. ligy
skupina Sever Rosina – Bobrov dňa 09.06.2019 podľa čl. 47/1b DP. DS na 3 mesiace nepodmienečne zákaz
výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach OŠK Rosina od 10.06.2019,s prerušením počas letnej prestávky.
Ruší účinky predbežného opatrenia U1633.
U 1687: Rosina( IV. liga skupina SEVER), berie na vedomie vyjadrenie k U1634. Na základe SDZ, OZN, za HNS
usporiadateľa voči divákom hostí, HNS divákov oboch mužstiev (hrubé urážky, provokujúce výrazy), za
nedostatočnú usporiadateľskú službu (obliatie hráča hostí pivom) počas stretnutia 25. kola IV. ligy skupina Sever
Rosina – Bobrov dňa 09.06.2019 podľa čl. 57/1a, čl.58/2a,čl. 58/2f DP. DS pokuta 200 € podľa čl. 57/2 DP, čl. 58/3
DP a ukladá ochranné opatrenia spočívajúce v zákaze predaja alkoholických nápojov na štadióne v čase
všetkých stretnutí OŠK Rosina do 31.10.2019 v príkaze zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby v počte
10 na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti na domácich stretnutiach OŠK Rosina do 31.10.2019
podľa čl. 48/4 DP a čl. 43/ 2f, l DP.
U 1688: Bobrov ( IV. liga skupina SEVER), berie na vedomie vyjadrenie k U1635. Na základe SDZ, OZN. za HNS
divákov hostí ( hrubé urážky a provokujúce výrazy) voči divákom domácich počas stretnutia 25. kola IV. ligy
skupina Sever Rosina – Bobrov dňa 09.06.2019 podľa čl. 58/1a DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 58/3 DP.
U 1689 : MFK Spartak Hriňová ( IV. liga skupina JUH), berie na vedomie stanovisko futbalového klubu k U 1645 a
za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí 25. kola medzi MFK Spartak Hriňová - ŠK Prameň Kováčová,
podľa čl. 57/1a DP, ukladá DS - upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP, určujeochranné opatrenie
spočívajúce v zákaze vstupu osoby identifikovanej klubom – Pavol Hanes, na štadión MFK Spartak Hriňová
počas všetkých majstrovských stretnutí do 31.10.2019 podľa čl. 43/2g DP.
U 1690: FK Mesto Tornaľa ( IV. liga skupina JUH), na základe SDZ, OZN, doplňujúcej SPDZ, ZoS a vlastných
zistení pred a počas v stretnutia 26.kola IV. ligy skupina JUH Tornaľa - Príbelce dňa 16.06.2019. Berie na vedomie
stanovisko futbalového klubu, HU a prezidenta FK. Za hrubé nešportové správanie priaznivcov domáceho mužstva
na tribúne za striedačkami družstiev, ktorí sa dopustili urážlivého pokrikovania na členov realizačného teamu hostí,
hráčov hostí a divákov medzi sebou navzájom počas konania stretnutia, za dopustenie na štadióne počas konania
stretnutia fyzického napadnutia a bitky s divákom hostí s následnými jeho vážnym poškodením zdravia (ťažká ujma
na zdraví), podľa čl. 58/2 a,c DP, za porušenie povinností organizátora stretnutia keď klub neprijal opatrenia na
zabránenie nešportového správania jednotlivcov a skupín, urážlivého pokrikovania na členov realizačného teamu
hostí, hráčov hostí, divákov navzájom, umožnil aby do priestorov štadiónu vstúpili osoby pod vplyvom alkoholu, FK
nevykonal (nezabezpečil) bezpečnostné opatrenia potrebné k tomu, aby na štadióne počas konania stretnutia
nedochádzalo k výtržnostiam účastníkov podujatia, bitke a fyzickému napadnutiu diváka hostí podľa čl. 57/ 1a,b,d
DP, za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK ( vyplývajúceho z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII) podľa
čl. 64/1b DP. DK ukladá disciplinárne sankcie - pokutu 600 € ( za nespĺňajúci videozáznam podľa RS vo futbale
2018/2019 kap. XVII - 300 €, 300 € za ďalšie vyššie uvedené disc. previnenia ) podľa čl. 57/2 DP, čl. 58/ 3 DP a čl.

64/4 DP, zákaz vstupu na štadión FK Mesta Tornaľa Martinovi Kašaiovi a Jozefovi Gazdovi (obaja bytom
Gemerská Ves) na dobu 24 mesiacov od 21.06.2019 podľa čl.20/ 1,2,3 DP, určuje ochranné opatrenia
spočívajúce v príkaze zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 10 a počet členov bezpečnostnej
služby na 3 na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti na domácich stretnutiach FK počas celého
súťažného ročníka 2019/2020 podľa čl. 43/2l DP, určuje ochranné opatrenie zákazu predaja alkoholických
nápojov na štadióne v čase všetkých stretnutí FK (majstrovských, pohárových) počas celého súťažného
ročníka 2019/ 2020 podľa čl. 43/2f DP, určuje ochranné opatrenie v príkaze umiestniť videokameru na
snímanie stretnutí FK v zmysle pokynov RS 2019/2020 (podľa čl.43/ 2s DP), v termíne do 31.07.2019 zaslať
fotodokumentáciu jej umiestnenia DK SsFZ podľa čl. 43/2s DP.
U 1691 :Príbelce (IV. liga skupina JUH), na základe SDZ, OZN, doplňujúcej SPDZ, ZoS a vlastných zistení pred a
počas v stretnutia 26.kola IV. ligy skupina JUH FK mesta Tornaľa - TJD Príbelce dňa 16.06.2019, za hrubé
nešportové správanie sa priaznivca počas stretnutia ( urážlivé pokrikovanie na priaznivcov domácich,
vyprovokovanie bitky) podľa čl. 58/ 1a,c DP, a zasvojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom v 39 min.
stretnutia a odmietnutie pokračovania v hre podľa čl. 60 DP. Ukladá DS - kontumáciu stretnutia a určuje
výsledok 3:0 pre stretnutie 26. kola IV. ligy skupina JUH Tornaľa - Príbelce, pokutu 100 €, a určuje ochranné
opatrenie spočívajúce v príkaze zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 10 a počet členov
bezpečnostnej služby na 3 na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti na majstrovských
stretnutiach TJD Príbelce s FK mesta Tornaľa s účinnosťou od 21.06.2019, podľa čl. 60 DP, čl. 31/1 DP, čl
58/ 3 DP, čl. 43/2 l DP a čl.12/6 DP. Zároveň žiada ŠTK SsFZ o vykonanie DS – kontumácia stretnutia.
U 1692: Jozef Žingora1309851 ( Belá, V. liga skupina A), berie na vedomie stanovisko k U 1621, konštatuje, že
zranenie spôsobené v stretnutí 25.kola V. ligy skupina A Predmier - Belá dňa 09.06.2019 a následné ošetrenie
nepotvrdilo zlomeninu nosa ale jeho pohmoždenie, preto nebolo nutné vystaviť ani len krátkodobú
práceneschopnosť. Hráč bol nominovaný a hral počas 26.kola V. ligy skupina A Belá - Vysoká nad Kysucou dňa
16.06.2019.
U 1693 : Jozef Martinka 1118429 (Predmier, V. liga skupina A), berie na vedomie stanovisko menovaného k
U1622. Na základe ZoS, Správy delegáta (ďalej Správy DZ) a OZN, stanoviska poškodeného Jozefa Žingora, za
telesné napadnutie na hracej ploche v prerušenej hre, keď použil fyzické násilie proti súperovi ( udretie hlavou),
pričom nedošlo k zraneniu hráča ( podozrenie na zlomeninu nosa, ktoré podľa lekárskej správy sa nepotvrdilo,
nevyžadovalo si práceneschopnosť či znemožnenie aktívnej účasti na športe poškodeného v ďalšom období)
podľa čl.49/1b DP. DS na 1 mesiac nepodmienečne pozastavenie výkonu športu od 09.06.2019 podľa 49/2b
DP, s prerušením počas letnej prestávky. Poľahčujúcimi okolnosťami boli najmä skutočnosti podľa čl. 36/1a, b,
d, e (dobrovoľne poškodenému uhradil finančnú hotovosť ako ujmu na zdraví) DP.
U 1694 : Predmier ( V. liga skupina A), berie na vedomie vyjadrenie prezidenta klubu k U1623. Na základe SDZ,
OZN a ZoS a vlastných zistení, za porušenie povinností organizátora stretnutia V.ligy skupina A Predmier -Belá
dňa 09.06.2019 a to že FK najmä:
- neprijal opatrenia na zabránenie nešportového správania jednotlivcov a skupín, urážlivého pokrikovania na
delegované osoby, hráčov súpera, člena realizačného tímu hostí, a na iných divákov na štadióne počas konania
stretnutia a po jeho ukončení (podľa čl. 57/1 a DP),
- umožnil, aby do priestorov štadiónu vstúpili osoby pod vplyvom alkoholu - diváci, videokameraman (čl. 57/1b DP),
- nezabezpečil počas konania stretnutia a po jeho ukončení, zákaz vstupu osôb nezúčastnených na hre na hraciu
plochu a do určených priestorov a do priestorov vyhradených pre družstvá a delegované osoby vrátane chodieb,
všetkým osobám okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 60 písm. f) Súťažného poriadku futbalu (čl.57/1c DP),
- nevykonal a nezabezpečil bezpečnostné opatrenia potrebné k tomu, aby na štadióne počas konania stretnutia a
po jeho ukončení, nedochádzalo k výtržnostiam účastníkov podujatia, fyzickým napadnutiam alebo pokusom o
napadnutie osôb (čl. 57/ 1d DP),
- hrubé nešportové správanie priaznivcov, ktorí sa dopustili urážlivého pokrikovania na delegovanú osobu, hráčov
a členov realizačných tímov, ako i na iných divákov na štadióne počas konania stretnutia a po jeho ukončení,
- za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúceho z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII - (podľa
čl. 64/ 1,2 DP), ukladá DS pokutu 500 € podľa čl. 57/ 2 DP a čl. 58/ 3 DP a určuje ochranné opatrenie
spočívajúce v zákaze predaja alkoholických nápojov na štadióne FK Predmier v čase určených na všetky
majstrovské a pohárové stretnutia počas jesennej časti súťažného ročníka 2019/ 2020, podľa čl. 43/2 f DP a
vpríkaze umiestniť videokameru na snímanie stretnutí FK Predmier v zmysle pokynov RS 2019/2020 (podľa
čl.43/ 2s DP) v termíne do 31.07.2019 súťažného ročníka 2019/2020 zaslať fotodokumentáciu jej umiestnenia DK
SsFZ..
U 1695: Jakub Kubík 1260791 ( Belá, V. liga skupina A), berie na vedomie stanovisko menovaného k U1624. Na
základe SDZ a ZoS za telesné napadnutie divákov domácich ( sotením mimo HP), a následne v areáli štadióna ( v
určených priestoroch) telesne napadol súpera ( vrazením) po skončení stretnutia 25.kola V. ligy skupina A
Predmier - Belá dňa 09.06.2019 podľa čl. 50/1a DP. DS na 2 týždne nepodmienečne od 10.06.2019, bez
prerušenia s prihliadnutím na čl.34/5 DP, čl.36/1b,d,g DP a čl.39/ 2 DP. Ruší účinky predbežného opatrenia U1624.
U 1696 : Ján Holúbek 1156129 (tréner Belá V. liga skupina A), berie na vedomie stanovisko menovaného k
U1625. Na základe SDZ a OZN za HNS (hrubé urážky, ponižujúce výroky) voči členom realizačného tímu FK
Predmier (čl.47/1b DP) za čo bol delegovanými osobami (DO) vykázaný z lavičky náhradníkov; za porušenie čl.16/
ods 3, 4 DP, ktoré nerešpektoval a to ods.3: Ak bol člen realizačného tímu alebo funkcionár, ktorý sa počas
stretnutia zdržiaval v technickej zóne, vykázaný počas stretnutia rozhodcom mimo hraciu plochu a ohraničeného
priestoru ihriska, výkon tejto disciplinárnej sankcie sa začína vykázaním a trvá až do rozhodnutia disciplinárneho
orgánu (článok 76).ods.4:Osoba vykázaná podľa odseku 3 je povinná odísť do hľadiska, prípadne do iného
priestoru, ktorý určí organizátor tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo napadnutiu vykázanej osoby. Vykázaná osoba
má počas zostávajúcej časti stretnutia zakázané akýmkoľvek spôsobom komunikovať s hráčmi a ostatnými členmi

realizačného tímu v technickej zóne, keď v polčasovej prestávke prešiel cez hraciu plochu s úmyslom ísť do šatní
hostí (čl. 64/1a DP); za HNS voči členom US, funkcionárom a DO na hracej ploche a v priestore určenom na
štadióne v pokuse o neuposlúchnutie ich príkazu, aby opustil daný priestor, ku ktorému boli funkcionári, členovia
US a DO oprávnení ( čl. 48/1a DP); za HNS voči súperovi (pohoršujúce a urážlivé výroky) na hracej ploche v
polčasovej prestávke ( čl. 48/1c DP); za porušenie nerešpektovania predbežného opatrenia U 1625, keď pred,
počas a po stretnutí 26.kola V. ligy skupina A Belá - Vysoká nad Kysucou dňa 16.06.2019 pripravoval a viedol
družstvo v majstrovskom stretnutí (z hlavnej tribúny nad lavičkou FK Belá) ( čl.64/1c DP). DS na 3 mesiace
nepodmienečne zákaz pozastavenie športovej činnosti a výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých
stretnutiach FK Belá a určuje ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu do šatní, technickej zóny
vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia od 10.06.2019 podľa čl. 47/2a, 48/2b, 64/3 a
čl.43/ 2a DP., s prerušením počas letnej prestávky DK pri určení DS brala na zreteľ pomer tak poľahčujúcich
okolnosti - menovaný prejavil úprimnú ľútosť (čl.36/1 DP) a ku vzniku disciplinárneho previnenia došlo aj v
dôsledku porušenia povinnosti zo strany usporiadataľského klubu (čl.31/1h DP), tak i priťažujúce okolnosti
(previnilec sa správal v stretnutí viacnásobne HNS - čl. 36/2b,i DP. Ruší účinky predbežného opatrenia U 1625.
U 1697: Belá (V. liga skupina A), berie na vedomie vyjadrenie futbalové klubu k U 1626. Na základe SDZ, OZN,
ZoS a vlastných zistení, za disciplinárne previnenie počas a po stretnutí 25.kola V. ligy skupina A Predmier - Belá
dňa 09.06.2019 členmi klubu: hráčom Jakub Kubík voči priaznivcom FK Predmier a súperovi (U 1624), trénera
Jána Holúbka voči súperovi, členom realizačného teamu, pokusu o neuposlúchnutie príkazu DO a usporiadateľskej
služby (US) a neoprávneného vstupu do vyhradených priestorov štadióna po jeho vykázaní z lavičky náhradníkov,
za nerešpektovania predbežného ochranného opatrenia ( U 1625) ukladá DS pokutu 200 € podľa čl. 47/2b, 48/2b,
50/2a, 57/2 DP a čl. 12 /6 DP.
U 1698: Dušan Smolka 1081725 ( vedúci mužstva Oravská Poruba, V. liga skupina B), berie na vedomie
vyjadrenie k U1631. Na základe SDZ a OZN ( fajčenie počas stretnutia na lavičke náhradníkov) - vykázanie z
lavičky počas hry DO, a za telesné napadnutie diváka v areáli štadióna v a po stretnutí 25.kola V. liga skupina B
Oravská Poruba – Vavrečka dňa 09.06.2019 podľa čl. 50/1a DP, čl.64/ 1b DP. DS na 2 mesiace nepodmienečne
zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach TJ Družstevník Oravská Poruba od 10.06.2019 podľa čl.
50/2a DP, čl. 64/ 3 DP, s prerušením počas letnej prestávky. Ruší účinky predbežného opatrenia U1631.
U 1699: Oravská Poruba ( V. liga skupina B), berie na vedomie vyjadrenie k U 1632. Na základe SDZ a OZN
vykázanie VM Dušana Smolku z lavičky náhradníkov ( fajčenie počas stretnutia) a za telesné napadnutiu v areáli
štadióna diváka VM Oravská Poruba v stretnutí 25. kola V. ligy skupina B Oravská Poruba – Vavrečka dňa
09.06.2019, podľa čl.50/1a DP čl.64/1a DP DS pokuta 100 € podľa čl.50/4 DP, čl.64/4 DP.
U 1700: Peter Číž 1198573 ( Banská Štiavnica, V. liga skupina C), na základe SDZ, OZN, ZoS a stanoviska
odbornej komisie KR SsFZ za telesné napadnutie použitím fyzického násilia voči delegovanej osobe na hracej
ploche ( násilné vrazenie nadmernou silou do DO a následné úmyselné prudké hodenie lopty do DO) v stretnutí
26.kola V. ligy skupina C, medzi FK Sitno Banská Štiavnica - FK Sokol Jakub, dňa 14.06.2019 podľa čl. 49/1e,f DP.
DS pozastavenie výkonu športu na 4 mesiace nepodmienečne od 15.06.2019, podľa čl. 49/2e DP, s
prerušením počas letnej prestávky.
U 1701: Banská Štiavnica ( V. liga skupina C), na základe SDZ, ZoS a stanoviska odbornej komisie KR SsFZ , za
telesné napadnutie hráča Petra Číža 1198573 použitím fyzického násilia voči DO na hracej ploche v stretnutí
26.kola V. ligy skupina C, medzi FK Sitno Banská Štiavnica - FK Sokol Jakub dňa 14.06.2019 podľa čl. 49/ 1e,f
DP. Ukladá disciplinárne sankcie: kontumáciu stretnutia a určuje výsledok 0:3 pre stretnutie 26 kola V. ligy
skupina C, medzi FK Sitno Banská Štiavnica - FK Sokol Jakub podľa čl. 49/ 5 DP a čl. 31/1 DP, odobratie troch
bodov podľa čl. 32/1, 2 DP, pokutu 400 €, podľa čl. 49/5 DP a čl. 12/6 DP za telesné napadnutie DO hráčom
futbalového klubu (ďalej FK) - 100 € a za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK ( vyplývajúceho z RS vo
futbale 2018/2019 kapitola XVII - 300 €, podľa čl. 64/1, 4 DP. Zároveň žiada ŠTK SsFZ o vykonanie DS –
kontumácia stretnutia a určenie výsledku 0.3 a odpočet bodov.
U 1702: Ján Hudec 1173159 ( Bzovík, V. liga skupina C), na základe SDZ, ZoS za neoprávnený štart počas DS-U
1595 na cudzí registračný preukaz v stretnutí 26.kola V. ligy skupina C Bzovík - Podkonice dňa 15.06.2019 podľa
čl. 53/1 DS pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace nepodmienečne od 16.06.2019, podľa čl. 53/2b DP, čl.
39/1,2 DP , s prerušením počas letnej prestávky.
U 1703: Jaroslav Augustín 1210985 ( kapitán Bzovík, V. liga skupina C),na základe SDZ, ZoS za neoprávnený
štart hráča Jána Hudeca 1173159 počas DS - U 1595 na cudzí registračný preukaz v stretnutí 26.kola V. ligy
skupina C Bzovík - Podkonice dňa 15.06.2019 podľa čl. 53/1 DS pozastavenie výkonu funkcie kapitána
mužstva na 2 mesiace nepodmienečne od 16.06.2019, podľa čl. 53/3b DP a čl. 16/1,2 DP, s prerušením
počas letnej prestávky.
U 1704:Stanislav Bohuš 1107975 ( tréner Bzovík, V. liga skupina C), na základe SDZ, ZoS za neoprávnený štart
hráča Jána Hudeca 1173159 počas DS-U 1595 na cudzí registračný preukaz v stretnutí 26.kola V. ligy skupina C
Bzovík - Podkonice dňa 15.06.2019 podľa čl. 53/1 DP. DS pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2
mesiace nepodmienečne od 16.06.2019 vo všetkých stretnutiach TJ Družstevník Bzovík, podľa čl.53/3b DP a
čl.16/1,2 DP, s prerušením počas letnej prestávky.
U 1705: Ľubomír Ďatko 1032500 ( vedúci mužstva Bzovík, V. liga skupina C), na základe SDZ, ZoS za
neoprávnený štart hráča Jána Hudeca 1173159 počas DS-U 1595 na cudzí registračný preukaz v stretnutí 26.kola
V. ligy skupina C Bzovík - Podkonice dňa 15.06.2019 podľa čl.53/1 DP. DS pozastavenie výkonu akejkoľvek
funkcie na 2 mesiace nepodmienečne od 16.06.2019 vo všetkých stretnutiach TJ Družstevník Bzovík podľa
čl.53/3b DP a čl.16/1,2 DP, s prerušením počas letnej prestávky.
U 1706: Bzovík (V. liga skupina C), za porušenie predpisov SFZ a umožnenie neoprávneného štartu hráča Jána
Hudeca počas DS U1595 v stretnutí 26.kola V.ligy skupina C Bzovík - Podkonice dňa 15.06.2019 na cudzí RP,

podľa čl. 64/ 1a,b, 3 DP. DS kontumácia výsledku a rozhodla, že ponecháva v platnosti výsledok dosiahnutý
počas stretnutia podľa čl. 31/2 DP, ukladá pokutu 200 € podľa čl. 64/ 4 DP.
U 1707: DK berie na vedomie správu DZ zo stretnutia V. liga skupina A 26. kolo 16.06.2019 medzi Belá - Vysoká
nad Kysucou.
U 1708: Róbert Kán 1176234 (Strečno, V. liga skupina A), berie na vedomie vyjadrenie menovaného k U 1627 za
porušenie Kódexu futbalovej etiky ( HNS pri záverečnom pozdrave hráčov na hracej ploche) po skončení stretnutia
25.kola V. ligy skupina A Strečno - Višňové dňa 09.06.2019. DS pokarhanie podľa čl. 11 DP. Ruší účinky
predbežného opatrenie U 1627.
U 1709: Strečno ( V. liga skupina A), berie na vedomie vyjadrenie k U 1628 k porušeniu Kódexu futbalovej etiky (
HNS pri záverečnom pozdrave hráčov na HP) hráčom Róbertom Kánom 1176234 po skončení stretnutia 25.kola V.
ligy skupina A Strečno - Višňové dňa 09.06.2019. DS pokarhanie podľa čl. 11 DP.
U 1710: Lukáš Kozička 1163331 ( Revúca, V. liga skupina D), na základe ZoS, Správy DZ v stretnutí 25.kola V.
ligy skupina D medzi MFK Revúca - TJ Vinohrad Čebovce dňa 09.06.2019, za telesné napadnutie delegovanej
osoby úmyselným udretím loptou do delegovanej osoby v prerušenej hre, podľa čl.49/1f DP. DS pozastavenie
výkonu športovej činnosti na 4 mesiace nepodmienečne od 10.06.2019 podľa čl. 49/2f DP, s prerušením
počas letnej prestávky.
U 1711:MFK Revúca ( V. liga skupina D). Na základe ZoS, Správy DZ a vlastných zistení, hráč MFK Revúca
Lukáš Kozička 1163331 v stretnutí 25.kola V. ligy skupina D medzi MFK Revúca - TJ Vinohrad Čebovce dňa
09.06.2019 na hracej ploche telesne napadol DO úmyselným udretím loptou v prerušenej hre. Ukladá DS:
kontumáciu stretnutia a určuje výsledok 0:3 pre stretnutie 25.kola V. ligy skupina D Revúca - Čebovce podľa
čl. 49/ 5 DP a čl. 31/1 DP, odobratie troch bodov podľa čl. 32/1, 2 DP, pokutu 100 € podľa čl. 49/ 4, 5 DP, čl.
31/1,2 DP, čl. 32/ 1,2 DP a čl.12/6 DP. Zároveň žiada ŠTK SsFZ o vykonanie DS – kontumácia a odobratie 3
bodov.
U 1712: Bánová ( IV. liga skupina Sever), berie na vedomie splnenie U 1638
U 1713: Príbelce (IV. liga skupina Juh), berie na vedomie splnenie U 1639
U 1714: Varín (V. liga skupina A), berie na vedomie splnenie U 1640
U 1715:Prenčov (V. liga skupina C), za nesplnenie U 1642 zverejnenie neúplného videozáznamu (prvý polčas
nahraté len 15:04 a druhý 42:10) z 25.kola V. ligy skupina C Prenčov - Bzovík dňa 09.06.2019 podľa čl. 64/1 DP.
DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP. DK žiada o splnenie nahrať celý videozáznam v dodatočnom určenom termíne
do 25.06.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 1716: Stará Bystrica, berie na vedomie splnenie U 1646.
U 1717: Ladomerská Vieska, berie na vedomie splnenie U 1649.
U 1718: Zvolen, berie na vedomie splnenie U 1650.
U 1719: Poltár ( TIPOS III. Liga STRED).Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U1647
(splniť
záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac máj 2019) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia,
podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP, ukladá klubu DS pokutu 200 €, určuje ochranné opatrenia zákazu transferov
hráčov a pozastavenie súťažnej činnosti od 21.06.2019 do uhradenia záväzku voči SsFZ podľa čl.25 DP,
čl.43/ 1,2b DP a čl. 64/ 4, 7 DP. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky
súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé
súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie
bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne
na sekretariát SsFZ a DK SsFZ.
U 1720: MFK Detva ( IV. liga skupina Juh). Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U1648 ( splniť záväzok
voči SsFZ za MZF - mesiac máj 2019) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia, podľa čl.
43/5 DP a čl. 64/2,4 DP, ukladá klubu DS pokutu 200 €, určuje ochranné opatrenia zákazu transferov hráčov
a pozastavenie súťažnej činnosti od 21.06.2019 do uhradenia záväzku voči SsFZ podľa čl.25 DP, čl.43/ 1,2b
DP a čl. 64/ 4, 7 DP. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia.
Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie,
odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie
disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát SsFZ
a DK SsFZ.
U 1721: ŠK Belá ( III. liga dorast U19 skupina SEVER), berie na vedomie vyjadrenie k U 1653.
U 1722: Nižná (IV. liga dorast U19 skupina B), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2018/2019 kap. XX,
bod 38c za nenastúpenie družstva (druhý prípad) na stretnutie 26. kola IV. liga dorast U19 skupina B medzi
Liptovský Hrádok - Nižná dňa 15.06.2019 podľa čl. 59 DP. čl. 64/1a DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1723: Belá (III. liga dorast U19 skupina SEVER), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2018/2019
kap. XX, bod 38c za nenastúpenie družstva (prvý prípad) na stretnutie 26. kola IV. liga dorast U19 skupina B medzi
Ludrová - Belá dňa 15.06.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1724: Varín (IV. liga dorast U19 skupina A), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2018/2019 kap. XX,
bod 38c za nenastúpenie družstva (prvý prípad) na stretnutie 26. kola IV. liga dorast U19 skupina A medzi Makov Varín dňa 15.06.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1725: Slovenská Ľupča (IV. liga dorast U19 skupina C), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS
2018/2019 kap. XX, bod 38c za nenastúpenie družstva (tretí prípad) na stretnutie 26. kola IV. liga dorast U19
skupina C medzi Slovenská Ľupča - Šalková dňa 15.06.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP. DS pokuta 200 € podľa čl.
64/4 DP.
U 1726: Slovenské Ďarmoty (IV. liga dorast U19 skupina D), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS
2018/2019 kap. XX, bod 38c za nenastúpenie družstva (prvý prípad) na stretnutie 9. kola IV. liga dorast U19

skupina D medzi Málinec - Slovenské Ďarmoty dňa 15.06.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP. DS pokuta 50 € podľa čl.
64/4 DP.
U 1727:Kováčová (III. liga SŽ U15 skupina C), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2018/2019 kap.
XX, bod 38d za nenastúpenie družstva (prvý prípad) na stretnutie 15. kola III. liga SŽ U15 skupina C medzi
Kováčová - Vígľaš-Pstruša dňa 15.06.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1728: Divín (III. liga SŽ U15 skupina C), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2018/2019 kap. XX, bod
38d za nenastúpenie družstva (druhý prípad) na stretnutie 15. kola III. liga SŽ U15 skupina C medzi Brusno-Ondrej
- Divín dňa 14.06.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1729: Divín (III. liga MŽ U13 skupina C), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2018/2019 kap. XX,
bod 38d za nenastúpenie družstva (tretí prípad) na stretnutie 15. kola III. liga MŽ U13 skupina C medzi BrusnoOndrej - Divín dňa 14.06.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP. DS pokuta 200 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1730: Rakytovce (II. liga MD U17), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2018/2019 kap. XX, bod 38b
za nenastúpenie družstva na stretnutie 28. kola II. liga MD U17 medzi Martin - Rakytovce dňa 14.06.2019 podľa čl.
59 a 64/1a DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1731: Rimavská Sobota (II. liga MD U17), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2018/2019 kap. XX,
bod 38b za nenastúpenie družstva (druhý prípad) na stretnutie 28. kola II. liga MD U17 medzi Pohronie Dolná
Ždaňa - Rimavská Sobota dňa 15.06.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1732: Turzovka (II. liga MD U17), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2018/2019 kap. XX, bod 38b
za nenastúpenie družstva (prvý prípad) na stretnutie 28. kola II. liga MD U17 medzi Lučenec - Turzovka dňa
15.06.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP.
U 1733: Liptovský Hrádok ( TIPOS III. liga STRED), na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie neúplného
videozáznamu (zverejnenie 44:05´druhého polčasu) z 28.kola Liptovský Hrádok - Lučenec dňa 16.06.2019 podľa
čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod
10 v stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať úplný
videozáznam v dodatočne určenom termíne 25.06.2019 po ďalšími DS v zmysle DP.
U 1734: Diviaky ( IV. liga skupina SEVER), na základe podnetu KR SsFZ do 48 h zverejnenie prvého polčasu
videozáznamu z 26.kola Diviaky - Belá - Dulice dňa 16.06.2019 podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10 v stanovenom termíne. DS
upozornenie podľa čl. 10 DP.
U 1735: Detva ( IV. liga skupina JUH), na základe oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch
(viacnásobné technické problémy s videokamerou) v stretnutí 26. kola medzi MFK Detva - MFK Nová Baňa, podľa
čl. 64/1 DP, ukladá DS - pokarhanie podľa 64/4 DP a čl. 11 DP.
U 1736: Medzibrod ( IV. liga skupina JUH), na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie neúplného
videozáznamu ( zverejnenie 43:52´druhého polčasu) z 26.kola Medzibrod - Badín dňa 16.06.2019 podľa čl. 64/1
DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10 v
stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať úplný videozáznam v
dodatočne určenom termíne 25.06.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 1737: Skalité ( V. liga skupina A), na základe podnetu KR SsFZ za ne zverejnenie videozáznamu z 26.kola
Skalité - Kysucké Nové Mesto dňa 16.06.2019 podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK
vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10 v stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl. 10
DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať úplný videozáznam v dodatočne určenom termíne 25.06.2019 po ďalšími
DS v zmysle DP.
U 1738: Čierne ( V. liga skupina A), na základe podnetu KR SsFZ za ne zverejnenie videozáznamu z 26.kola
Čierne - Strečno dňa 16.06.2019 podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS
vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10 v stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o
splnenie povinnosti nahrať úplný videozáznam v dodatočne určenom termíne 25.06.2019 po ďalšími DS v zmysle
DP.
U 1739: Trstená ( V. liga skupina B), na základe podnetu KR SsFZ za ne zverejnenie videozáznamu z 26.kola
Trstená - Sučany dňa 16.06.2019 podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z
RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10 v stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o
splnenie povinnosti nahrať úplný videozáznam v dodatočne určenom termíne 25.06.2019 po ďalšími DS v zmysle
DP.
U 1740: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bude v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5.,
9., 12., 15. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne
požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade,
ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového
súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA
POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu dk.ssfz@gmail.com a
podaním cez ISSF na DK SsFZ.
Finančné pokuty sú stanovené RS SsFZ nasledovne: 5 ŽK - pokuta 50 €
9 ŽK - pokuta 100 €
12 ŽK - pokuta 150 €
15 ŽK - pokuta 200 €
U 1741: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a l.
34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka
2019/2020.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/3, 5 alebo 8 DP) sa
podáva na Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do siedmich dní
odo dňa oznámenia
rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods.1 DP).

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Prerokovaný podnet FK:Belá - Dulice(Diviaky – Belá - Dulice) - sťažnosť neopodstatnená, zároveň
nespĺňa náležitosti RS vo futbale 2018/2019 – neuvedená minutáž podľa futbalnetu(uhradiť poplatok 40 €
v MZF).
2. KR postúpila DK SsFZ návrhna riešenienesplnenia povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej zRS vo
futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10: L. Hrádok – Lučenec, Diviaky – Belá-Dulice, Detva – Nová Baňa,
Medzibrod – Badín, Skalité – Kysucké N. Mesto, Čierne – Strečno, Trstená – Sučany, Cinobaňa Hajnáčka.
3. Nominačná listina R aktuálna pre súťažný ročník 2019/2020:
III. liga (37): Behančín (AR),Belko Ľ. (R), Burger (R/AR),Bútora (AR),Čičmanec (AR), Dančo (R), Faber
(R), Foltán (R),Gregorec Matúš (AR), Gregorec Michal (R/AR),Halfar (R), Hanesová (AR), Herdeľ (R/AR),
Holas Miroslav (R), Horný (R), Horváth (R), Hraško (R/AR), Janíček (R/AR),Kosturský (R/AR), Krahulec
(AR),Krajči (R), Kuteľ (R),Labuda (AR), Legíň (R),Moják (AR), Mosor (AR), Oružinský (R), Považan Marek
(AR), Považan Michal (AR), Súhrada (AR), Šašvary (R),Šimko (AR), Širanec (AR), Šlapka (R/AR), Šottník
(R/AR), Šupej (AR),Tůma (AR).
IV. liga (43): Babinský, Batiz, Bánovský, Bátory, Botka, Dobrík, Dodok, Holas Martin, Hrivo, Hrobárik,
Jančo, Jelok, Ježík, Kaštan, Katreniak, Koleno,Kolesnáč, Konček, Kováč,Krajník, Ligas,Lisý, Machyniak,
Maslen, Melicher, Mikloš, Pleva, Polomský, Procházka, Remeň, Schober, Slovák, Šága, Škvarek, Števček,
Tapfer, Valentýni, Valíček, Verdžák,Závodský, Zemko, Železňák, Žeriava.
V. liga (103): Antalík,Balogh, Barboriak, Bálint, Bednárik, Belán Ivan, Belán Ondrej, Beracko, Bryndziar,
Budáč P., Bujňáková, Bulla, Calík, Capek, Čordáš, Čuboň, Čutka, Danko, Danyi, Diabelko, Dibdiak,
Dubovec, Duraj, Ďurkovič, Elsner, Fajčík, Farský, Fábry,Filkus, Forbak, Gombala, Hajdová, Hedvigy,
Hlaváčik, Hlaváčová, Hones, Chmúrny, Chovanec, Ištvánik, Janidžár, Jodas, Kaličiak, Kaliňák, Kamenský,
Kelemen, Koóš, Kuchár, Kuchársky, Kúchen, Kyseľ, Kyzek, Laššák, Majer, Majerčík, Marko, Markovič,
Martvoň, Matej, Matejčík, Matula, Medveď, Mensár, Muráň, Náther, Ondreáš, Oravec, Pašák, Pataki,
Páleš, Pelle, Petrík, Plavecký, Račko, Ratkovský, Riša, Riško, Rohoň, Roštár, Rybár, Scherer, Sikora,
Sitár, Slančík, Spišák, Staškovan, Škvarek, Štrba Matúš, Štrba Miloš, Švec, Tilesch, Tokár, Truban, Turňa,
Tutura, Uhorskai, Urda, Vallo, Veľký, Vician, Vrábeľ, Vrtich, Židek, Žubor.
Nominačná listina DZ platná pre súťažný ročník 2019/2020:
III. liga (20): Badura,Bomba,Braučok, Debnár,Dobos, Horák, Hrdlička,Hrmo, Hubka, Chvíľa, Jekkel, Koša,
Kubačka, Kučera, Mastiš, Meliš, Poláček, Roštár, Spišiak, Šmid.
IV. liga (19):Borcovan, Brťka, Cimprich, Čunderlík, Halaj, Hnilica,Hreus, Ivan, Jánošík, Kanka, Kmoško,
Kubinec, Kupča, Lauer, Libiak, Ostrihoň, Petrinec, Piaček, Veky.
V. liga (23):Antol, Drozd, Ďurana, Forrai, Gondáš, Havran,Híveš, Hričina, Hulák, Chovan, Kalocsai,
Kamenišťák, Králik, Králka, Macek, Muráň, Oslanec, Polonec, Pšenica,Sikora, Sivák, Truban, Turňa.
4. Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkamilen R 4. a 5. ligy + náhradnými FP R 3.L
sa uskutoční 13. júla 2019 v B. Bystrici. Všetci R prinesú na LS potvrdenie o lekárskej prehliadke (R
3.L+program TALENT od športového lekára, ostatní od všeobecného lekára).
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií
zúčastniť.
5. Na oficiálnej webovej stránke SFZ sú zverejnené aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2019, nájdete ich v
nasledovnom
linku:
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf
6. KR SsFZ žiada všetkých R a DZ (vrátane novozaradených na NL SsFZ) o aktualizáciu prípadných
dlhodobých ospravedlnení (pracovné dni, soboty a pod.) pre jesennú časť SR 2019/2020 a to najneskôr do
30.07.2019 na delegacia.ssfz@gmail.com
7. KR SsFZ oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ po skončení SR 2018/19 stratili platnosť.
Zároveň v termíne do 30.7.2019 si môžu uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ pre SR
2019/2020 formou písomného zdôvodnenia prezidentom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je
potrebné zasielať výhradne na adresu delegacia.ssfz@gmail.com
8. Komisia delegátov SFZ v spolupráci s KR SsFZ organizuje v termíne 26.7. – 27.7.2019 licenčný
seminár DZ. V prípade záujmu o získanie uvedenej licencie je potrebné do 30.6.2019 nahlásiť
frekventantov na e-mailovú adresu: jsvarc238@gmail.coms uvedením ich kontaktných údajov (podmienkou
je minimálne stredoškolské vzdelanie a lekárske potvrdenie).
9. Ospravedlnenia R a DZ:
Považan Ma. - 7.-8.9., Moják - 10.-19.7., Švec - 13.7., Krajči - do 16.8.. Mastiš – 15.7.-2.8..
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zaslať obratom na mail:
delegacia.ssfz@gmail.com

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)

1. Oznamuje FK, že pre súťažný ročník 2019/2020 sú v ISSF pripravené na prihlasovanie nasledujúce ženské
súťaže SsFZ:
II. liga dorastenky WU19 (ročník 2001 a mladšie)
II. liga žiačky WU15 (ročník 2005 a mladšie)
Ligaprípraviek WU11 (ročník 2009 a mladšie)
Prihlášky si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne do 08.07.2019
(vrátane).
Aktív KŽF SsFZ sauskutoční v druhej polovici júla. Miesto a termín oznámi KŽF klubom, prihláseným do súťaží
ženského futbalu SsFZ a tiež prostredníctvom správy KŽF v Spravodajcovi SsFZ.
2.V dňoch 23. až 25. júna 2019 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnia finálové turnaje I. ligy dorasteniek WU19 a I.
ligy žiačok WU15. Stredné Slovensko na nichreprezentujú družstvá MFK Dukla Banská Bystrica.
Program turnajov:
23.06.2019:
15:00 Partizán Bardejov – Dukla Banská Bystrica (WU19)
17:00 Tatran Prešov – Dukla Banská Bystrica (WU15)
24.06.2019:
10:00 DuklaBanskáBystrica – Spartak Myjava (WU19)
12:00 DuklaBanskáBystrica - Slovan Bratislava (WU15)
25.06.2019:
10:00 Spartak Myjava – Partizán Bardejov (WU19)
12:00 Slovan Bratislava – Tatran Prešov (WU15)
3. Slovenský futbalový zväz v spolupráci s UEFA organizuje projekt základného trénerského vzdelávania (školenie
UEFA Grassroots C) určeného výlučne pre záujemkyne z radov dievčat a žien. Projekt sa uskutočňuje v rámci
podpory rozvoja ženského futbalu s cieľomnárastupočtutréneriekvofutbale. KŽF SsFZ plánuje takéto školenie
usporiadať aj v stredoslovenskom regióne. Prosíme preto záujemkyne o absolvovanie trénerského školenia UEFA
Grassroots C, aby svoj predbežný záujem, s uvedením kontaktných údajov, nahlásili na email komisie
kzf.ssfz@gmail.com.
4. Aj v roku 2019 pokračuje projekt SFZ “Festival ForGirls”, zameraný na popularizáciu futbalu medzi dievčatami vo
veku od 6 do 11 rokov. Festival organizuje FK, SFZ poskytuje technické zabezpečenie, tričká s logom projektu a
finančnú dotáciu na organizáciu festivalu do výšky 700 €. V prípade záujmu zo strany FK, kontaktujte prosím
predsedu KŽF SsFZ Jána Matonoka (0905 770 016).
5. Letný futbalový kemp pre dievčatá od 8 do 14 rokov organizujú od 15. do 19. júla 2019 na futbalovom štadióne
v Dolnej Ždani (okres Žiar nad Hronom). Kemp je určený aj pre úplné začiatočníčky. Podrobnosti na linku:
https://www.facebook.com/399538610537140/photos/a.401811146976553/548622195628780/?type=3&theater

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

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým
uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča.
V opačnom prípade registračné miesto na SsFZ žiadosť zamietne.
2. Tak ako sme informovali v predchádzajúcich správach pripravil SFZ rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na
rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na
stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO
A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ. Jeho I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje:
Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie,
- Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP,
- Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne:
a. od 26.06. do 15.07. 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),
II. časť (z 20.6.2019):

Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch - kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj
vzor takejto zmluvy.
III. časť (z 20.6.2019):
- Zmena systému pri odstupnom za amatéra,
- spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov),
- Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou,
- Konsolidované znenie registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie
zeleným zvýraznením).
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok súvisiacich s RaPP kontaktujte rapp@futbalsfz.sk.,
prípadne vedúceho sekretára SsFZ 0915 827 656.
-

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1.

2.

3.
4.
5.

Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho
orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: matejka@ssfz.sk ) a v prílohe
(scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č.
účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF
manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení
štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.
Chceme touto cestou upozorniť funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a
existujúcej mimovládnej neziskovej organizácie doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych
neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Podrobnejšie informácie dostali na svoje
adresy ISSF manažéri FK. V prípade, že im nevenovali potrebnú pozornosť, resp. ich prehliadli (zmazali)
nájdete ich na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Sekretariát a iné – Materiály, pod názvom Štatutár –
registrácia. Je potrebné upozorniť, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany FK, tento po 30.6.2019
stráca možnosť prijímať akékoľvek prostriedky zo štátneho rozpočtu – SFZ mu pozastaví možnosť čerpať
kredity. Navyše oznámenia zaslané v termíne do 30.6.2019 sú oslobodené od poplatku (16,50 €).SFZ zriadil
na tento účel formulár v ISSF (v el. podateľni, pod názvom Register MNO – pridanie štatutára), ktorý je
bezpodmienečne potrebné (aj v prípade hore uvedeného postupu) vyplniť a odoslať v termíne do
30.6.2019.
Najbližšie zasadnutie VV SsFZ 1. 7.2019 (v pondelok) o 10,00 v B. Bystrici.
Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie
Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088.
Úhrada R prostredníctvom kreditov
Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach mládeže, že SFZ spustil možnosť
automatickej úhrady delegovaných osôb (z MFS mládeže) prostredníctvom kreditov, Celý návod nájdete tu
https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob
V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte helpdesk@futbalnet.sk.

