Spravodajca č. 8/2019-20

23. 8.2019

Boj o Európu predo dvermi (Miloš Targoš, hlavný tréner)
V sobotu 31.8.2019 si výber SsFZ o 11:45 hod. na ihrisku NTC Senec v prvom stretnutí zmeria sily s družstvom
VsFZ o postup do finále (1.9.2019 o 11:45 hod. tamtiež), ktorého víťaz bude reprezentovať Slovensko v 2. kole
KME amatérov.
Do nášho družstva boli nominovaní:
Róbert Huszárik, Tomáš Stašík, Filip Moďoroši, Martin Boďa, Martin Garaj, Martin Mlynár, Christián Chovanec
(všetci MŠK Fomat Martin), Kristián Gábor (TJ Tatran Krásno nad Kysucou), Vladislav Slovák (MFK Lokomotíva
Zvolen), Viliam Kormaňák, Martin Habiňák, Samuel Kurtulík (všetci MŠK Námestovo), Samuel Budinský (MŠK
Novohrad Lučenec), Marko Püšpöky (FTC Fiľakovo), Lukáš Janigloš, Martin Lukáč (obaja ŠKM Liptovský Hrádok),
Peter Vasiľko (MŠK Rimavská Sobota), Samuel Bičan (TJ Jednota Bánová).
Realizačný tím:
hlavný tréner: Miloš Targoš, asistenti: Pavol Šuhaj, Vojtech Kováč, technický vedúci: Pavol Frigmanský,
masér: Pavol Purdek.
Zraz všetkých je 29.8.2019 o 13:00 hod. na štadióne Dukla B. Bystrica. Nominačné listiny sú na príslušných FK.
SFZ prijíma žiadosti do 15.9.2019
Po predchádzajúcich pozitívnych skúsenostiach, kedy na modernizáciu infraštruktúry amatérskeho futbalu vláda
SR prispela čiastkou 6 mil. € sa rozhodla podporiť tento trend aj v budúcom období.
Pre roky 2019 – 2021 vyčlenila ďalších 3,5 mil. € o ktoré môžu žiadať záujemcovia na SFZ (kluby majúce aspoň
jedno družstvo mládeže, okrem účastníkov republikových súťaží dospelých) najneskôr do 15.9.2019. Viac
informácií o „výzve“ nájdete na stránke SFZ i SsFZ.
UPOZORNENIE:
VV SsFZ na svojom zasadnutí 7.2.2019 prijal systém kontroly platnosti trénerských licencií prostredníctvom ISSF.
O tejto skutočnosti informoval v Spravodajcovi SsFZ č. 30. Následne informoval FK a prostredníctvom nich aj
trénerov jednotlivých kolektívov, aby si prekontrolovali platnosť svojich trénerských licencií v prípade končiacej
(skončiacej) platnosti si ju obnovili formou doškoľovacieho seminára s upozornením, že od jarnej časti súťažného
ročníka 2018/2019 bude nutné v III. lige uviesť v zápise o stretnutí na pozícii hlavného trénera osobu
s platnou trénerskou licenciou (UEFA PRO, UEFA A a UEFA B) a v IV. ligách osobu s platnou licenciou (UEFA
PRO, UEFA A a UEFA B a UEFA GR C). Zároveň sme upozorňovali, že od nového súťažného ročníka 2019/2020
bude kontrola platnosti trénerských licencií nastavená vo všetkých súťažiach dospelých aj mládeže
riadených SsFZ (Spravodajca SsFZ č. 35, 36 a 37). RS SsFZ 2019/2020 stanovuje pre jednotlivé súťaže pltné
licencie:
 TIPOS III. liga dospelí - licencia UEFA PRO a UEFA A,
 Ostatné družstvá – licencia UEFA PRO, UEFA A, UEFA B a UEFA GRASSROOTS C.
Nesplnenie uvedených podmienok bude viesť k nemožnosti uzavrieť zápasovú súpisku a ku znemožneniu
vytvorenia el. zápisu z MFS a bude to podnet pre riešenie DK.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt:0902229333)
Informácia pre FK TIPOS III. liga, R a DZ:
V zmysle RS SsFZ 2019/2020 kap. XI/čl. 18 a SP čl. 47/6; 52/i je povinnosť pre družstvá Tipos III. ligy mať
v priebehu celého MFS na HP jedného hráča vekovej kategórie U20 t.j. narodeného po 1.1.2000
a mladšieho. V prípade, že na hracej ploche nie je hráč U20 /obdrží OT ČK resp. nemôže pokračovať pre
zranenie/ a družstvo nevie nahradiť takéhoto hráča hráčom U20, družstvo pokračuje v stretnutí o jedného
hráča menej.
V MFS III. ligy môžu za príslušné družstvo nastúpiť maximálne 3 hráči s iným štátnym občianstvom ako je
občianstvo Slovenskej republiky, v IV. a V. lige maximálne 4 hráči.
1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ resp. HP v MFS:
 Schvaľujeme od 23.8.2019 pre FK Žarnovica na odohratie MFS TIPOS III. ligy HP v Novej Bani.
Odstránené nedostatky a splnenie podmienok licenčného systému III. ligy.
 Schvaľujeme pre FK Príbelce U19 náhradnú HP - Bátorová
 08.09.2019 /nedeľa/ o 10,30 hod. 6.kolo TIPOS III. liga Rakytovce – Krásno n. Kysucou
 21.09.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo V. liga A Vysoká n. Kysucou – Čierne
 24.08.2019 /sobota/ o 19,00 hod. 4.kolo IV. liga J Šalková – Príbelce
 24.08.2019 /sobota/ o 16,00 hod. 4.kolo V. liga C Brezno – Bacúch /ihrisko Bacúch/
 29.08.2019 /štvrtok/ o 16,30 hod. 2.kolo IV. liga S Rajec – D. Kubín
 29.08.2019 /štvrtok/ o 17,00 hod. 5.kolo V. liga D Vinica – Málinec
 31.08.2019 /sobota/ o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga J Medzibrod – Tornaľa
 01.09.2019 /nedeľa/ o 15,30 hod. 5.kolo IV. liga S Stráňavy – Žabokreky

 01.09.2019 /nedeľa/ o 15,30 hod. 5.kolo IV. liga J Príbelce – Podkonice
 07.09.2019 /sobota/ o 14,00 hod. 6.kolo V. liga A Kotešová – Čierne
 14.09.2019 /sobota/ o 11,00 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Makov
 03.11.2019 /nedeľa/ o 13,30 hod. 4.kolo V. liga D Revúca – Klenovec
2. Nedostatky v MFS: Kalinovo – O. Veselé /v ZoS uvedený hlavný tréner H, ktorý na MFS nebol opakovane/, Čierne - Belá /oneskorený začiatok, neopodstatnene, zmena nominácie/, Bešeňová - Sučany
/porucha časomiery/,
3. Plnenie obhliadok futbalových ihrísk a licenčného systému III. ligy:
 Spĺňa podmienky pre danú súťaž – Dlhá nad Oravou, Hontianske Nemce, Likavka, Gbeľany, S.
Bystrica, Balog n. Ipľom, Priechod, Klenovec
 Spĺňa podmienky s výhradami – Mýtna /podmienka do 27.10.2019, informačná tabuľa a časomiera/,
Sása /náhradná HP pre FK Pliešovce – mládež; dospelí - len vo výnimočných prípadoch/
 Nespĺňa podmienky – Vrútky /nevyhovujúca HP, podmienka do 28.03.2020/
4. Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali materiál - Farba výstroja 2019/2020 – ktorý je
zverejnený na stránke SsFZ v sekcii Rozpis súťaže 2019/2020 a prípadné zmeny nahlásili ŠTK SsFZ.
 FK Diviaky – náhradná sada /biela/modrá/modrá/

Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM)
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160)
1. KM schvaľuje zmenu UHČ pre všetky stretnutia 2. a 3.kolo nasledovne:
2. kolo (11.09.2019, ST ) – II. liga a III. liga U15/ U13 - 15:00/17:00
III. liga U19/U17
15:00/ 17:15
IV. liga a V. liga U19
15:30
(neplatí pre V. liga U19, sk. D)
3.kolo (25.09.2019, ST ) – II. liga a III. liga U15/ U13 - 15:00/17:00
III. liga U19/U17
14:30/16:45
IV. liga a V. liga U19
15:30
(neplatí pre V. liga U19, sk. D)
2. KM schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
 23.08.2019 (PA),17:00, 4.kolo IV. liga U19,sk. B, ihrisko Ľubochňa, Rabča - Ľubochňa, zmena HP
 24.08.2019 (SO) , 10:00/12:00, 4.kolo III. liga U15/U13, sk. B, ihrisko Hrboltová , Ružomberok – Černová –
Zuberec , zmena HP
 24.08.2019 (SO) , 11:00, 4.kolo IV. liga U19,sk. D, ihrisko Bátorová , Príbelce – Sl. Ďarmoty zmena HP
 24.08.2019 (SO),13:00,4.kolo IV liga U19, sk. B, Ružomberok–Černová – L. Lužná , zmena HČ
 28.08.2019 (ST),15:00,1.kolo,IV.liga U19, sk. Juh, Šalková – Banská Štiavnica, poplatok MZF
 29.08.2019, ŠT),15:30,5.kolo IV. liga U19,sk.D, Divín – Málinec
 31.08.2019 (SO), 14:00/16:30, 5. kolo, III. liga U19/U17, Detva – Rakytovce , zmena HČ,
pozor hrá sa v tom hracom dni aj II. liga U15/U13, sk. JUH, 10:00/12:00, Detva- Sliač
 31.08.2019 (SO), 14:00, 5. kolo, V. liga U19,sk.B, L. Lužná – Diviaky, poplatok MZF
 05.09.2019 (ŠT) 15:30/17:30, 6. kolo, III. liga U15/U13,sk. B, Tvrdošín – Istebné 07.09.2019,11:00/13:30,
6.kolo, III. liga U19/U17,ihrisko Zborov, Krásno n. K. – Brezno, zmena HP, poplatok MZF
 07.09.2019,14:00,6.kolo IV. liga U19,sk.Sever, Rosina - Predmier, ihrisko Rosina, obrátené poradie
 07.09.2019 (SO) 13:00/15:00, 6.kolo, III. liga U15/U13, sk. C , Senohrad – Kalinovo - zmena HČ
211.09. 2019, 15:30/17:30, 2. kolo, III. liga U15/U13,sk.B Diviaky – Z. Poruba, zmena HČ
 18.09.2019 (ST) 15:30/17:30, 6. kolo, III. liga U15/U13,sk. B, Diviaky –Ľubochňa
 21.09.2019 (SO) 13:00/15:00, 8.kolo, III. liga U15/U13, sk. C , Senohrad – N. Baňa - zmena HČ
 25.09.2019 10:00/12:30,3.kolo,III.liga U19/U17,ihrisko Zborov, Krásno n. K. – D. Kubín, zmena HP
 05.10.2019,11:00/13:30,10.kolo,III.liga U19/U17,ihrisko Zborov, Krásno n. K. – Detva, zmena HP
 02.05.2020,14:00 19.kolo IV. liga U19,sk.Sever, Predmier - Rosina, ihrisko Predmier, obrátené poradie
3. KM neschvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
o 4.kolo III. liga U19/ U17, D. Kubín – Brezno – nedodržaná lehota RS VI., bod 7 d), hrá sa v pôvodnom termíne
o 4.kolo III. liga U15/U13, sk. B, Tvrdošín – Ľubochňa – nedodržaná lehota RS VI., bod 7 d), hrá sa
v pôvodnom termíne
o 4.kolo III. liga U15/U13, sk. A, Teplička n. V. – Nededza – nedodržaná lehota RS VI., bod 7 d), hrá sa
v pôvodnom termíne
o 5.kolo IV. liga U19, sk. D, Sl. Ďarmoty –Bušince – neuvedenázmena a dôvod,nedodržaná
lehota RS VI., bod 7 d), hrá sa v pôvodnom termíne
o 6. kolo, IV. liga U19, sk. B, Rabča – Liesek - uvedený dôvod nie je akceptovateľný na zmenu
4. KM schvaľuje požiadavku TJ Máj Ružomberok – Černová na odohranie zápasov III. liga U15,U13 sk. B, na
ihrisku v TJ Hrboltová z dôvodu úprav HP. Schválenie trvá od 24.09.2019 do ukončenia prestavby trávnika. TJ Máj
Ružomberok – Černová upovedomí všetky FK a KM o termínoch MFS ( podaním v ISSF k MFS –zápis- žiadosť o
zmenu termínu/ hracej plochy stretnutia) od začatia až do ukončenia prestavby v dostatočnom časovom predstihu.
5. KM berie na vedomie:
a) odhlásenie družstva TJ Prameň Dolná Strehová zo súťaže V. liga U19, sk. D a odstupuje FK D. Strehová na
riešenie VV.
b) odhlásenie družstva OŠK Ludrová zo súťaže IV. liga U19, sk. Sever a odstupuje FK OŠK Ludrová na riešenie
VV.
6. KM oznamuje:

a) Účastníkom V. ligy , sk. D, že TJ Prameň Dolná Strehová odhlásila družstvo U19 zo súťaže
V. liga U19, sk. D. Súťaž bude pokračovať so 7-timi účastníkmi. Družstvá vyžrebované s FK Dolná Strehová budú
mať v daný termín voľno.
b) Účastníkom IV. ligy , sk. Sever, že OŠK Ludrová odhlásila družstvo U19 zo súťaže
IV. liga U19, sk. Sever. Súťaž bude pokračovať so 7-timi účastníkmi. Družstvá vyžrebované s FK OŠK Ludrová
budú mať v daný termín voľno.
c) Súťažný ročník 2019/2020 mládeže sa začína 24.- 25.08.2019, 4. súťažným kolom
s predohrávkami 4. kola 21. a 23. 08.2019. V RS v termínovej listine sú náhradné termíny pre mládež : jeseň
04.09. a 09.10. 2019 a jar 01.05, 08.05, 20.05,10.06.2020
c) KM schváli Dohody o striedavom štarte hráčov doručené do termínu v zmysle SP čl.28, bod. 9.t.j do
22.09.2019. KM po tomto termíne už neschváli žiadnu žiadosť o SS. V zmysle predpisov je striedavý štart – SS,
ako transfer hráča, preto o tom bol informovaný každý dotknutý prostredníctvom ISSF. KM v US nevydá zoznam
schválených ani neschválených žiadostí.
Po termíne predkladania bude zoznam SS zverejní na stránke SsFZ, KM -materiály.
7. KM žiada :
a) FK o predloženie lekárských potvrdení v prvom resp. druhom jesennom stretnutí. R danú skutočnosť
zaznamená v zápise – poznámky.
b) FK, aby si skontrolovali vyžrebovania súťaží v ISSF, či majú správne uvedený požadovaný deň, hrací čas a HP
a v prípade nezrovnalostí so schválenou trvalou výnimkou uvedenou v US č. 4, 26.07.2019, kontaktovali
mailommladezssfz@gmail.com, predsedu KM.
c) FK , ktorým boli schválené dohody o spoločnom družstve , aby si vo vlastnom záujme skontrolovali funkčnosť
tohto úkonu ešte pred prvým stretnutím. V prípade problému je potrebné požiadať o pomoc v ISSF- Pomoc alebo
mailom mladezssfz@gmail.com KM.
8.KM upozorňuje FK :
a) na nutnosť dodržiavať SP čl. 36 a RS čl.VI., bod 7 - Zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov a
miest MFS. KM nebude akceptovať požiadavky , ktoré sú nad rámec uvedených zásad.
a náhradných termínov uvedených v TL (RS čl. IV, Termínová listina)
Zároveň upozorňujeme FK, aby pri zadávaní Žiadosti o zmenu.... v ISSF( RS čl. VI., bod 7 ) v poznámke stručne
zaznamenali dôvod a nepísali „komentáre“ ( netreba v tejto poznámke uvádzať súťaž, družstvá a žiadanú zmenu,
je v príslušnej inej časti tejto žiadosti )
b) na zmeny RSk striedavému štartu mládeže ( RS čl. XI., bod 11)
FK môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac 5 dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno
svoje družstvo. V MFS môžu za príslušné družstvo nastúpiť maximálne 3 hráči so striedavým štartom
– to znamená, že do hry môžu byť nasadení len 3 hráči so striedavým štartom ( počas celého
stretnutia ). Za dodržanie tohto ustanovenia je zodpovedný FK a v prípade jeho nedodržania KM
príslušný FK na disciplinárne riešenie DK.
Hráč môže štartovať za družstvo vyššej vekovej kategórie len v materskom FK, po splnení
podmienok uvedených v SP čl. 46 ( písomný súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára)
Upozorňujeme FK na RaPP SFZ článok 18, bod 6. „hráč môže v priebehu jedného súťažného ročníka štartovať
najviac za dva kluby“.
c) na zmenu SP čl. 43 - Registračný preukaz a identifikácia hráča – identifikácia a konfrontácia hráčov je možné
vykonať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF. Registračný preukaz nemôže byť nahradený
občianskym preukazom, ani iným dokladom. Hráč musí mať platný registračný preukaz.
d) na zmenu v súťažiach U13, ide o zmenu orientácie ihriska (hrá sa od šestnástky po šestnástku na zúženom
ihrisku, počet hráčov 9 ( 1+ 8) a platí pravidlo o postavení mimo hry. Pravidlá súťaže U13 aj s nákresom ihriska
budú súčasťou RS.
e) na zmenu SP čl. 49 – konfrontácia. KM vydáva usmernenie k tejto zmene a je súčasť Spravodajca č.07 a 08 a
bude aj na stránke SsFZ – Komisie – KM - materiály.
f) zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl.
IV, bod 7). Zmeny termínov pod 12 dní KM nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v
oprávnených prípadoch dohrávajú ! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách.
g) Medaile pre družstva žiakov U13 v súťažiach SsFZ budú v týždni od 02. 09. 2019 distribuované na ObFZ a
žiadame FK o ich prevzatie a dodržanie pokynov na ich odovzdávanie na zápasoch U13.
h) Veková kategória U11 narodení 01.01.2009 – 31.12.2009. Vysvetleniu k RS XI., bod 4, a)- hráč z kategórie
prípravka môže hrať v kategórii žiakov , ak je prípravkár vo vekovej kategórii U11.
Usmernenie ku konfrontácii mládeže - zmeny SP čl. 49 ( konfrontácia hráča) a SP čl.43 ( Registračný preukaz a
identifikácia hráča ) v znení z 18. júna 2019:
1. variant:
Po uložení rozhodcom ( R ) nominácie D a H v príslušnom zápise k stretnutiu , vedúci družstiev požiadajú R
o vytlačenie zápasových súpisiek D, H - obsahujú fotky hráčov . Potom na ihrisku pokračujú v konfrontácii v zmysle
SP č. 49 . Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva.
Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán
(vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF - zápasovej súpisky
.Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi - R.
2. variant:
Doma si pripraviť – vytlačiť družstvo v ISSF – súťaže – družstvá – vyhľadanie družstiev – príslušné družstvo
a vytlačiť ( obsahujú fotky hráčov ). Takto pripravené zloženie družstva predložiť súperovi pri konfrontácii
a pokračovať v zmysle SP č. 49 . Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži

aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho
družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF –
predložené družstvo. Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi - R.
Upozorňujeme na stav fotografií, ak podľa príslušnej fotografie nebude jasné či ide o predstaveného hráča,
postupujeme v zmysle SP čl.49, bod 5 a kapitán ( vedúci družstva) uplatnia námietku proti štartu hráča v stretnutí.
R následne sám, v prítomnosti hráča, vykoná kontrolu totožnosti tohto hráča a zaznamená v zápise aj
s výsledkom kontroly – pripustil alebo nepripustil hráča na stretnutie ( SP čl. 49, bod 5) , RS XV., bod 4. b )
Oba varianty je možné využiť podľa potreby a schopnosti manažéra ISSF a vedúceho družstva FK. Variant č.2 je
možné uplatniť len po prvom súťažnom stretnutí ( technické spracovanie v ISSF )
Usmernenie k tejto zmene a je súčasť Spravodajca č.07 a bude umiestnené aj na stránke SsFZ – Komisie – KM materiály.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu,
podľa čl. 9/2b2 DP
U 79: Boris Beniač 1279086 ( OFK Teplička nad Váhom, IV. liga skupina SEVER), vylúčený
za HNS - podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl.46/1b DP.
DS - 1 stretnutie od 19.08.2019 podľa čl. 46/ 2 DP.
U 80: Matúš Tkáč 1167300 (FK Podkonice, IV. liga skupina JUH), vylúčený za HNS - držanie súpera rukou za
dres vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1b DP.
DS - 1 súťažné stretnutie od 19.08.2019 podľa čl. 46/2 DP.
U 81: Dušan Vilhan 1171384 ( OŠK Radzovce, V. liga skupina D), vylúčený za HNS - podrazenie súpera v čistej
gólovej príležitosti podľa čl. 46/1b DP.
DS - 1 stretnutie od 19.08.2019 podľa čl. 46/2 DP.
U 82: Oliver Marcinek 1379940 ( TJ Družstevník Látky, V. liga dorast U19 skupina C), vylúčený za HNS - sotenie
do súpera nie zanedbateľnou silou podľa čl. 49/1a DP. DS 2 týždne od 22.08.2019 podľa čl. 49/2aDP.
Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.
9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:
U 83: Matej Bara 1394179 ( MFK Žarnovica, V. liga dorast U19 skupina C), od 22.08.2019
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania sa divákov a ostatných oznamov v zmysle DP:
U 84: ŠK Čierne ( V. liga skupina A), berie na vedomie podanie odvolania voči U61 ( doručené dňa 16.08.2019, ID
112883). Na základe dodatočného písomného oznámenia delegáta zväzu s poukazom na čl. 84/7 DP odvolaniu
v plnom rozsahu vyhovuje (autoremedúra) a ruší účinky U 41 a U 61.
U 85: MFK Zvolen ( TIPOS III. liga STRED), na základe podnetu ŠTK SsFZ za porušenie predpisu SsFZ - Rozpis
súťaží 2019/2020, kap. XI bod 18 v stretnutí 2 kola TIPOS III. liga STRED Liptovský Hrádok - Zvolen dňa
10.08.2019 ( Spravodajca č.6 - 2019/2020, ŠTK bod č.1) podľa čl. 64/ 1a DP. DS - pokuta 300 € podľa čl.64/ 4
DP.
U 86: MFK Detva ( IV. liga skupina JUH),na základe podnetu ŠTK SsFZ za porušenie RS 2019/2020 kap. XX bod
21/a za nenastúpenie družstva v 2 kole IV. ligy skupina JUH Hajnáčka - Detva dňa 11.08.2019 ( druhýkrát v
sezóne) podľa čl.59 DP, čl. 64/1a DP.
DS - pokuta 200 € podľa čl. 64/4 DP.
U 87:Marek Čonka1164971 (TJ Sklotatran Poltár, IV. liga skupina JUH), na základe Správy delegáta zväzu v
stretnutí 3. kola IV. ligy skupiny JUH hraného dňa 18.08.2019 medzi ŠK Badín, občianske združenie - TJ
Sklotatran Poltár za podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DK začína
disciplinárne konanie a predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek športovej
činnosti vo všetkých stretnutiach TJ Sklotatran Poltár od 22.08.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1, 2, 3b,
5b, 6, 7, 9 a čl. 43/1, 2a, 4 DP. Zároveň žiada menovaného o písomné stanovisko k uvedenému
disciplinárnemu previneniu do 27.08.2019 podaním v ISSF.
U 88: OŠK Dobrá Niva ( V. liga skupina C), prijala námietku futbalové klubu OŠK Lieskovec. DK začína
disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k neoprávnenému štartu hráča OŠK Dobrá Niva
Rastislav Kyslý1181086, keď počas zákazu výkonu športu určeného na časové obdobie ( U 1160), v rozpore s čl.
17/6 DP nastúpil v MFZ 3 kolo 18.08.2019 medzi Lieskovec - Dobrá Niva. podľa čl. 71/ 1,2, 3a, d, g, 5b, 6 DP, do
27.08.2019.
U 89: Rastislav Kyslý 1181086 ( OŠK Dobrá Niva V. liga skupina C), na základe námietky OŠK Lieskovec, Zápisu
o stretnutí ( ďalej ZoS) a vlastných zistení začína disciplinárne konanie, keď počas zákazu výkonu športu určeného
na časové obdobie ( U 1160), v rozpore s čl. 17/6 DP nastúpil v MFZ 3. kolo 18.08.2019 medzi Lieskovec - Dobrá
Niva. Žiada menovaného o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 27.08.2019, k porušeniu U 1160 podľa čl. 71/
1,2, 3a,d,g 5b, 6 DP. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti
a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach OŠK Dobrá Niva od 23.08.2019 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3
a, d,,g, 5b, 6,7, a čl. 43/1, 2a, 4 DP.
U 90: Andrej Vilhan 1094313 ( kapitán OŠK Dobrá Niva V. liga skupina C), na základe námietky OŠK Lieskovec,
ZoS a vlastných zistení, DK začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart hráča Rastislav Kyslý 1181086 v
stretnutí 3.kola V. ligy skupina C Lieskovec - Dobrá Niva dňa 18.08.2019, podľa čl. 71/1,3a,d,g,5b, 6,7 DP Žiada
menovaného o písomné vyjadrenie podaním v ISSF, do 27.08.2019. Predbežným ochranným opatrením
pozastavuje menovanému výkon funkcie kapitána vo všetkých stretnutiach OŠK Dobrá Niva od 23.08.2019
do vyriešenia podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP.
U 91: Jaroslav Števák 1052839 ( tréner OŠK Dobrá Niva V. liga skupina C), na základe námietky OŠK
Lieskovec, ZoS a vlastných zistení, DK začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart hráča Rastislav Kyslý

1181086 v stretnutí 3.kola V. ligy skupina C Lieskovec - Dobrá Niva dňa 18.08.2019, podľa čl. 71/1,3a,d,g,5b, 6,7
DP Žiada menovaného o písomné vyjadrenie podaním v ISSF, do 27.08.2019. Predbežným ochranným
opatrením pozastavuje menovanému výkon funkcie a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane
priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia vo všetkých stretnutiach OŠK Dobrá Niva od
23.08.2019 do vyriešenia podľa čl. 43/1, 2a,g, 4 DP.
U 92: Miroslav Mojžiš 1106095 ( vedúci mužstva OŠK Dobrá Niva V. liga skupina C), na základe námietky OŠK
Lieskovec, ZoS a vlastných zistení, DK začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart hráča Rastislav Kyslý
1181086 v stretnutí 3.kola V. ligy skupina C Lieskovec - Dobrá Niva dňa 18.08.2019, podľa čl. 71/1,3a,d,g,5b, 6,7
DP. Žiada menovaného o písomné vyjadrenie podaním v ISSF, do 27.08.2019.
Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon funkcie a zákaz vstupu do šatní,
technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia vo všetkých stretnutiach
OŠK Dobrá Niva od 23.08.2019 do vyriešenia podľa čl. 43/1, 2a,g, 4 DP.
U 93: TJ Tatran Krásno nad Kysucou (TIPOS III. liga STRED), berie na vedomie splnenie U68.
U 94: ŠK Dynamo Diviaky ( IV. liga skupina SEVER), berie na vedomie splnenie U70.
U 95: MŠK Tisovec ( IV. liga skupina JUH), berie na vedomie splnenie U71.
U 96: FK Strečno ( V. liga skupina A), berie na vedomie splnenie U72.
U 97: TJ Slovan Skalité ( V. liga skupina A), berie na vedomie splnenie U73.
U 98: MFK Strojár Krupina ( V. liga skupina C), berie na vedomie splnenie U75.
U 99: OFK 1950 Priechod ( V. liga skupina C), berie na vedomie splnenie U76.
U 100: TJ Vinohrad Čebovce ( V. liga skupina D), berie na vedomie splnenie U77
U 101: FK Slávia Staškov ( IV. liga skupina SEVER), za nesplnenie povinnosti U 69 - dodatočné nahratie úplného
videozáznamu z MFS 2. kola, IV. ligy SEVER, medzi Staškov - Kysucké Nové Mesto, podľa čl.64/1 DP. DS
pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať úplný videozáznam v dodatočne
určenom termíne do 27.08.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 102: ATTACK Vrútky ( V. liga skupina B), za nesplnenie povinnosti U 74 - dodatočné nahratie úplného
videozáznamu z MFS 2. kola, V. ligy skupina B, medzi Vrútky - Švošov, podľa čl.64/1 DP. DS pokuta 50 € podľa
čl. 64/4 DP. DK SsFZ žiada o splnenie povinnosti nahrať úplný videozáznam v dodatočne určenom termíne do
27.08.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 103: TJ Jednota Bánová ( TIPOS III. liga STRED), na základe podnetu KR za nezverejnenie videozáznamu z
MFS 3. kola TIPOS III. liga STRED Bánová - Čadca dňa 18.08.2019 podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2019/2020 kapitola XVII v stanovenom termíne do 48 hodín po
skončení MFZ. DS - upozornenie podľa čl. 10 DP.
U 104: MFK Bytča (V. liga skupina A), na základe vlastných zistení za zverejnenie nevyhovujúceho videozáznamu
z MFS 3. kola V. liga skupina A Bytča - Strečno dňa 18.08.2019 podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2019/2020 kapitola XVII bod 2. DS - upozornenie a ukladá
ochranné opatrenie bezodkladného vyhotovenia nasledujúcich videozáznamov z majstrovských stretnutí
podľa ustanovení Rozpisu súťaží SsFZ 2019/ 2020 kap. XVII pod ďalšími disciplinárnymi sankciami podľa čl. 10
DP, čl. 43/ 2p DP.
U 105: TJD Príbelce (IV. liga skupina JUH), na základe vlastných zistení za nezverejnenie videozáznamu z MFS
3. kola IV. ligy skupina JUH Príbelce - Hajnáčka dňa 17.08.2019 podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2019/2020 kapitola XVII v stanovenom termíne. DS upozornenie a žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne, čl. 10 DP
pod ďalšími DS v zmysle DP do 27.08.2019
U 106: MFK Detva (IV. liga skupina JUH), na základe vlastných zistení za nezverejnenie videozáznamu z MFS 3.
kola dňa IV. ligy skupina JUH Detva - Šalková dňa 18.08.2019 podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2019/2020 kapitola XVII v stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom
termíne do 27.08.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 107: FK Tatran Turzovka ( V. liga skupina A), na základe vlastných zistení za zverejnenie neúplného
videozáznamu (nezverejnenie začiatku 2. polčasu, ani odchody R z HP po ukončení 1. polčasu a ukončení MFS) z
MFS 3. kola V. ligy skupina A Turzovka - Stará Bystrica dňa 17.08.2019 podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2019/2020 kapitola XVII v stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom
termíne do 27.08.2019, ukladá ochranné opatrenie bezodkladného vyhotovenia nasledujúcich
videozáznamov z majstrovských stretnutí podľa ustanovení Rozpisu súťaží SsFZ 2019/ 2020 kap. XVII pod
ďalšími disciplinárnymi sankciami podľa čl. 10 DP, čl. 43/ 2p DP.
U 108: TJ Tatran Oščadnica (V. liga skupina A),na základe vlastných zistení za zverejnenie nevyhovujúceho
videozáznamu ( iba kamerový systém, nie na stative) z MFS 3. kola V. ligy skupina A Oščadnica - Kotešová dňa
18.08.2019 podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale
2019/2020 kapitola XVII bod 2. DS - upozornenie podľa čl. 10 DP. DK ukladá ochranné opatrenie
bezodkladného vyhotovenia nasledujúcich videozáznamov z majstrovských stretnutí podľa ustanovení
Rozpisu súťaží SsFZ 2019/2020 kap. XVII pod ďalšími disciplinárnymi sankciami podľa čl. 43/ 2p DP.
U 109: TJ Spartak Vysoká nad Kysucou ( V. liga skupina A), na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie
videozáznamu z MFS 3. kola dňa 18.08.2019 medzi Vysoká nad Kysucou - Skalité podľa čl. 64/1 DP za
nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2019/2020 kapitola XVII v stanovenom
termíne do 48 hodín po skončení MFZ . DS - upozornenie podľa čl. 10 DP.
U 110: ŠK Gbeľany (V. liga skupina A), na základe vlastných zistení za zverejnenie neúplného videozáznamu
(zverejnenie len 1. polčasu aj to v nevyhovujúcej kvalite) z MFS 3. kola dňa 18.08.2019 medzi Gbeľany - Predmier

podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2019/2020 kapitola
XVII v stanovenom termíne. DS - upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať
videozáznam v dodatočne určenom termíne do 27.08.2019.DK ukladá ochranné opatrenie bezodkladného
vyhotovenia nasledujúcich videozáznamov z majstrovských stretnutí podľa ustanovení Rozpisu súťaží
SsFZ 2019/ 2020 kap. XVII pod ďalšími disciplinárnymi sankciami podľa čl. 43/ 2p DP.
U 111: FK FILJO Ladomerská Vieska ( V. Liga skupina C), na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie
neúplného videozáznamu (zverejnenie len 31:37´´ druhého polčasu ) z MFS 3. kola dňa 18.08.2019 medzi
Ladomerská Vieska - Krupina podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS
vo futbale 2019/2020 kapitola XVII v stanovenom termíne. DS - upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie
povinnosti nahrať úplný videozáznam v dodatočne určenom termíne do 27.08.2019 pod ďalšími DS v zmysle
DP. DK ukladá ochranné opatrenie bezodkladného vyhotovenia nasledujúcich videozáznamov z
majstrovských stretnutí podľa ustanovení Rozpisu súťaží SsFZ 2019/ 2020 kap. XVII pod ďalšími
disciplinárnymi sankciami podľa čl. 43/ 2p DP.
U 112: OŠK Lieskovec ( V. liga skupina C), na základe podnetu KR SsFZ za nesprávne vyhotovenie
videozáznamu z MFS 3 kolo V. ligy skupina C Lieskovec - Dobrá Niva dňa 18.08.2019 ( nespĺňa náležitosti dané
RS SsFZ 2019/2020 kapitola XVII bod 2).
DS - pokuta 100 € a ukladá ochranné opatrenie bezodkladného vyhotovenia nasledujúcich videozáznamov
z majstrovských stretnutí podľa ustanovení Rozpisu súťaží SsFZ 2019/ 2020 kap. XVII pod ďalšími
disciplinárnymi sankciami podľa čl. 64/4 DP a čl. 43/ 2p DP.
U 113: TJ Lovča ( V. liga skupina C), na základe vlastných zistení za zverejnenie neúplného videozáznamu (
nezverejnenie ukončenia 1. polčasu a nezverejnený odchod R z HP po ukončení MFS) z MFS 3. kola V.ligy
skupina C Lovča - Hrochoť dňa 18.08.2019, podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK
vyplývajúcej z RS SsFZ 2019/2020 kapitola XVII v stanovenom termíne. DS - upozornenie podľa čl. 10 DP a
žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 27.08.2019 pod ďalšími
DS v zmysle DP. DK ukladá ochranné opatrenie bezodkladného vyhotovenia nasledujúcich videozáznamov
z majstrovských stretnutí podľa ustanovení Rozpisu súťaží SsFZ 2019/ 2020 kap. XVII pod ďalšími
disciplinárnymi sankciami podľa čl. 43/ 2p DP.
U 114: TJ Družstevník Mýtna (V. liga skupina D) na základe podnetu KR za nezverejnenie videozáznamu z MFS
3. kola V. ligy skupina D Mýtna - Málinec dňa 18.08.2019 podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ 2019/2020 kapitola XVII v stanovenom termíne do 48 hodín po
skončení MFZ. . DS - upozornenie podľa čl. 10 DP.DK ukladá ochranné opatrenie bezodkladného
vyhotovenia nasledujúcich videozáznamov z majstrovských stretnutí podľa ustanovení Rozpisu súťaží
SsFZ 2019/ 2020 kap. XVII pod ďalšími disciplinárnymi sankciami podľa čl. 43/ 2p DP.
U 115: FK Jesenské ( V. liga skupina D), na základe podnetu KR za zverejnenie neúplného videozáznamu
(zverejnenie len 42:09´´ druhého polčasu ) z MFS 3. kola V.ligy skupina D Jesenské - Čebovce dňa 18.08.2019,
podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ 2019/2020 kapitola XVII v
stanovenom termíne. DS - upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať úplný
videozáznam v dodatočne určenom termíne do 27.08.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP. DK ukladá ochranné
opatrenie bezodkladného vyhotovenia nasledujúcich videozáznamov z majstrovských stretnutí podľa
ustanovení Rozpisu súťaží SsFZ 2019/ 2020 kap. XVII pod ďalšími disciplinárnymi sankciami podľa čl. 43/ 2p
DP.
U 116: ŠK Vinica ( V. liga skupina D), na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie neúplného videozáznamu
(zverejnenie len 10:58´´ druhého polčasu ) z MFS 3. kola V. ligy skupina D Vinica - Veľký Krtíš dňa 18.08.2019
podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2019/2020 kapitola
XVII v stanovenom termíne. DS - upozornenie podľa čl. 10 DP. DK ukladá ochranné opatrenie bezodkladného
vyhotovenia nasledujúcich videozáznamov z majstrovských stretnutí podľa ustanovení Rozpisu súťaží
SsFZ 2019/ 2020 kap. XVII pod ďalšími disciplinárnymi sankciami podľa čl. 43/ 2p DP.
U 117: OFK Olováry (V. liga skupina D), za nesplnenie ochranného opatrenia z U 1455 futbalového ročníka
2018/19 spočívajúceho v príkaze zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby v počte 10 na zabezpečenie
verejného poriadku a bezpečnosti na domácich stretnutiach OFK Olováry do 30.09.2019. DK začína disciplinárne
konanie a žiada klub o písomné stanovisko k uvedenému disciplinárnemu previneniu do 27.08.2019
podaním cez ISSF podľa čl. 71/1,2, 3a,d, 5b,6, 7 DP.
U 118: Matúš Budáč 1345780 (TJ Družstevník Mýtna V. liga skupina D), berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu
DS, uloženej U 52 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú
dobu do 30.11.2019.
U 119: Máté Köböl 1210775 ( FTC Fiľakovo, TIPOS III. liga Stred), berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS
uloženej v U 45 a rozhodla, že žiadosť zamieta. Porušenie čl. 41/1 DP.
U 120: Šimon Záchenský 1272588 (TJ Tatran VLM Pliešovce IV. liga JUH), berie na vedomie žiadosť hráča o
zmenu DS, uloženej U 1490 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (5 týždňov) a určuje
skúšobnú dobu do 30.04.2020.
U 121: Slavomír Spišiak 1108949 (MFK Revúca, V. liga skupina D), na základe vlastných zistení začína
disciplinárne konanie. Žiada menovaného o písomné stanovisko ku kolidácii pôsobenia v MFZ ako rozhodca a
tréner v rovnakých termínoch a to:
04.08.2019 - 1 kolo V. liga skupina C Lovča - Dobrá Niva ( rozhodca) - V. liga skupina D Revúca - Radzovce
(tréner), 11.08.2019 - 2 kolo V. liga skupina D Radzovce - Vinica (rozhodca) - V. liga skupina D Revúca – Santrio
Láza (tréner), 18.08.2019 - 3. kolo V. liga skupina D Mýtna - Málinec ( rozhodca) - 3.kolo V. liga skupina D Olováry
- Revúca, podľa čl. 71/ 1, 2, 3 a, d, 5b, 6,7 DP a čl.64/ 1 DP, do 27.08.2019. Zároveň žiada o odborné písomné
stanovisko ŠTK SsFZ a KR SsFZ k jeho pôsobeniu na uvedených stretnutiach v termíne do 28.08.2019.

U 122: MFK Revúca (V. liga skupina D), na základe vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o
písomné vyjadrenie k porušeniu Rozpisu súťaží 2019/ 2020 kap. XIV bod 1b, 4 v stretnutiach: 1. kolo V. liga
skupina D Revúca - Radzovce 04.08.2019, 2.kolo V. liga skupina D Revúca – Santrio Láza 11.08.2019, 3.kolo V.
liga skupina D Olováry - Revúca 18.08.2019 - uviesť kto pôsobil na hráčskej lavičke ako hlavný tréner,
prostredníctvom ISSF do 27.08.2019 podľa čl. 71/ 1,2, 3a,d, 5b, 6, 7 DP. Zároveň žiada o odborné stanovisko
trénersko-metodickú komisiu SsFZ do 28.08.2019.
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. KR postúpila DK SsFZ návrhna riešenienesplnenia povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej zRS vo
futbale 2019/2020 kapitola XVII bod 8: Bánová – Čadca, Príbelce – Hajnáčka, Detva – Šalková, Oščadnica
– Kotešová, Vysoká nad Kysucou – Skalité, Gbeľany – Predmier, Ladomerská Vieska – Krupina,
Lieskovec – Dobrá Niva, Mýtna – Málinec, Jesenské – Čebovce, Vinica – Veľký Krtíš.
2. V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje
podania prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ.
3. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na
výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XVIII a XIX Rozpisu súťaží vo
futbale 2018/2019. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len
v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez
ISSF na KR SsFZ je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne
nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap. XXIV. ods. 7 RS bude
uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z
hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie.
Minutáž je potrebné uviesť podľa hracieho času stretnutia a aj zverejneného videozáznamu
nawww.futbalnet.sk - Príklad: „V 55.´ stretnutia (čas 12:20 II. polčasu videozáznamu zverejnenom na
futbalnete) mal R nariadiť PK pre naše mužstvo..."
4. Náhradný letný seminár všetkých R a DZ (so začiatkom o 18:30 hod.) spolu s fyzickými previerkamiR
3.L + projektu TALENT + náhradnými FP R 4. a 5.L sa uskutoční 5. septembra 2019na futbalovom
štadióne Štiavničky v Banskej Bystrici. Rozpis behov bude R poslaný mailom (začiatok prezentácie
o 15:00 hod., prvých beh o 15:30). Lekárske prehliadky si prinesú tí R, ktorí ich ešte nepredložili(R
3.L+program TALENT od športového lekára, ostatní od všeobecného lekára). Náhradného LS sa
zúčastnia: Gregorec Matúš, Kosturský, Moják, Oružinský, Šašváry, náhradných FP sa zúčastnia:
Balogh, Batiz, Bednárik, Belán Ivan, Belán Ondrej, Beracko, Budáč, Bujňáková, Bulla, Calík, Capek, Danyi,
Diabelko, Dibdiak, Ďurkovič, Fajčík, Gombala, Hlaváčová, Holas Martin, Ištvánik, Koleno, Koóš,
Machyniak, Marko, Martvoň, Mikloš, Náther, Pelle, Polomský, Račko, Ratkovský, Rybár, Štrba Matúš,
Tilesch, Truban, Urda, Žubor, náhradného LS + FP sa zúčastnia: Bánovský, Čutka, Farský, Filkus,
Forbak, Hrobárik, Chovanec, Jelok, Katreniak, Matejčík, Matula, Mensár, Muráň, Ondreáš, Pašák, Remeň,
Slančík, Švec, Tokár, Uhorskai, Vrábeľ, Vrtich. Bez lekárskeho potvrdenia nebude možné absolvovať
FP.
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií
zúčastniť.
5. Ospravedlnenia R a DZ:
Dodok- 7.-8.9., 11.9., 14.9., 25.9., 28.9., Šottník- 7.9., Halfar- 25. - 26.9., Remeň - 7.9. do 12:00, Kaštan30.8. - 1.9. - zrušené osp., Slovák - 8.9., Budáč- 31.8., Labuda - 19.9. - 1.10., Koleno - 7.9., Urda - 7.9.,
12.10., Staškovan- 7. - 8.9., Valíček- 31.8., Butora- 8.9., Belko - 11. - 13.9., 25. - 27.9., Maslen- 21.9.,
Krajči - 20. - 22.9., Hraško- 7.9., 14.-15.9., 25.9., 28.9., Kelemen - 25.8. PN, Čičmanec - 14.9., Kyzek7.-8.9., Hones- 13. - 15.9., Hlaváčik - 14.9.. Kalocsai- 13.9. - 16.9., Roštár - 11.9. - 15.9., 4.-5.10., 25.10
- 4.11., Kubinec- 7.9., Veky - 7.9., 14. - 15.9., Kanka- 14.9. - 29.9..
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 stále pripravené na prihlasovanie nasledujúce
ženské súťaže SsFZ:
II. liga dorastenky WU19 (ročník 2001 a mladšie)
Liga prípraviek WU11 (ročník 2009 a mladšie)
Prihlášky si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže. Žiadame FK, aby v prípade
záujmu o účasť v ženských súťažiach SsFZ svoje družstvá obratom prihlásili.
2.Slovenský futbalový zväz v spolupráci s UEFA organizuje projekt základného trénerského vzdelávania (školenie
UEFA Grassroots C) určeného výlučne pre záujemkyne z radov dievčat a žien. Projekt sa uskutočňuje v rámci
podpory rozvoja ženského futbalu s cieľom nárastu počtu tréneriek vo futbale. KŽF SsFZ plánuje takéto školenie
usporiadať aj v stredoslovenskom regióne. Prosíme preto záujemkyne o absolvovanie trénerského školenia UEFA
Grassroots C, aby svoj predbežný záujem, s uvedením kontaktných údajov, nahlásili na email komisie
kzf.ssfz@gmail.com.

3. Aj v roku 2019 pokračuje projekt SFZ “Festival For Girls”, zameraný na popularizáciu futbalu medzi dievčatami
vo veku od 6 do 11 rokov. Festival organizuje FK, SFZ poskytuje technické zabezpečenie, tričká s logom projektu
a finančnú dotáciu na organizáciu festivalu do výšky 700 €. V prípade záujmu zo strany FK, kontaktujte prosím
predsedu KŽF SsFZ Jána Matonoka (0905 770 016).

Trénersko-metodická komisia (predsedaVojtechKováč)
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK LFZ Liptovský Mikuláš v termíne 23.09. – 25.11.2019 v
Ružomberku organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa
na školenie je možné do 01.09.2019 (max. počet účastníkov je 24). Podrobné informácie ohľadom organizácie
školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti
SFZ/Tréneri/Školenia.

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. V tomto období je asi najčastejšie sa opakujúca otázka, ako postupovať v prípade transferu hráča pri ktorom sa
objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že každý člen SFZ si
môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup: klikne na ikonu Môj účet
a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí – zmeniť, následne klikne na Moje členské poplatky a vygeneruje si FA.
Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia.
3. Na základe konzultácie s predkladateľom zmien RaPP a Matrikou SFZ upozorňujeme, že i v prípade hráčov
neštartujúcich v súťažiach určené obdobie (viac ako 24 mesiacov) budú matriky postupovať v zmysle čl. 15 bod
10. Prípadne môžu FK postupovať v zmysle RaPP a podať žiadosť o transfer takéhoto hráča.
4. 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)
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. 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
3. 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.
4. 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-predpisy-sfz-poriadky .
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