
Spravodajca č. 12/2015-16                                      11. 9. 2015  

 
 

Opätovne a dôrazne ţidame FK ktorých záväzky voči SFZ, vyplývajúce MZF, hradí iný subjekt (partner) aby 
urýchlene doručili na SsFZ dohody uzatvorené so svojim „partnerom“ a potrebné potvrdenia vyplývajúce z dohody 
čl. III, bod 3. Futbalové kluby, ktoré doklady uvedené v čl. III., bod 3 predloţili s prihláškou do súťaţe uţ v roku 2014 
(K. N. Mesto, Lučenec, Bešeňová, Radzovce a Varín) priloţia k dohode len potvrdenie podľa bodu c)  uvedeného 
článku dohody, Lučenec aj podľa bodu b), Varín podľa bodov a),b),c). Vzor tejto dohody nájdete na stránke SsFZ 
v časti KOMISIE – Sekretariát a iné – Materiály, prípadne vám ju ne poţiadanie zašle sekretariát SsFZ. Dohody, 
doplnené potrebnými prílohami, zašlú uvedené kluby (prípadne aj iné, za ktorých hradí záväzky vyplývajúce z MZF 
iný subjekt) najneskôr do 17.9.2015 na SsFZ. Prípadné otázky zodpovie vedúci sekretár SsFZ. V prípade 
nerešpektovania uvedených pokynov budeme nútení odstúpiť na riešenie DK.  

 
Výkonný výbor(predseda Jozef Paršo) 
VV SsFZ na svojom zasadnutí 10.9.2015 v B. Bystrici, okrem iných: 
schválil, 
 na základe RS SsFZ 2015/2016, kapitola V, bod 5/a  poplatok vo výške podľa kapitoly XIII, bod 3 za odhlásenie 
druţstiev dorastu zo súťaţí nasledovne: 

-  FK OTJ H. Nemce za odhlásenie druţstva dorastu vo výške 100 €, 
- FK Vígľaš Pstruša za odhlásenie druţstva dorastu vo výške 100 €. 

Uvedené poplatky budú klubu zahrnuté do MZF za mesiac september 2015. 
 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 
1.ŠTK SsFZ ruší MFS:  

 12.09.2015 /sobota/ IV. liga S – 7.kolo K. N. Mesto – Z. Poruba 

2.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS: 
 12.09.2015 /sobota/ o 16,00 hod 7.kolo V. liga D Tornaľa - Čebovce 
 12.09.2015 /sobota/ o 11,30 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Černová 

 13.09.2015 /nedeľa/ o 15,30 hod. 7.kolo III. liga Pohronie B - Detva  
 15.09.2015 /utorok/ o 15,30 hod. 1.kolo V. liga C Repište – Priechod 

 16.09.2015 /streda/ o 16,30 hod. 15.kolo III. liga Čadca – N. Baňa  

 19.09.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo IV. liga J Medzibrod – Málinec 

 19.09.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo V. liga B Pribylina – Ţabokreky 
 19.09.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo V. liga B Bobrov – Martin B 

 03.10.2015 /sobota/ o 10,30 hod. 10.kolo V. liga B Palúdzka – Bešeňová  

 03.10.2015 /sobota/ o 10,30 hod. 10.kolo V. liga B Bešeňová – Martin B 

 16.10.2015 /piatok/ o 15,00 hod 12.kolo V. liga D Olováry - Radzovce 
 17.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga B O. Jasenica – Martin B 

 31.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod 3.kolo V. liga D Tornaľa – Cinobaňa 

 01.11.2015 /nedeľa/ o 13,30 hod. 3.kolo V. liga D K. Kosihy – Kokava n. Rimavicou 

3.    Schvaľujeme ţiadosť FK Švošov o zmenu UHČ V. liga B : 7.kolo 13.9.2015 Švošov - Palúdzka o 10,30 9.kolo 

27.9.2015 Švošov - Bobrov o 10,30 - 11.kolo 11.10.2015 Švošov - Bešeňová o 10,30 - 13.kolo 

25.10.2015Švošov - O. Jasenica o 10,30 hod. 

4.  Nedostatky ISSF: Divín – V. Krtíš /porucha tlačiarne nie je dôvod na oneskorený začiatok MFS/ 
5.    Schvaľujeme pre FK Zvolen B odohratie domácich MFS v súťaţnom ročníku 2015/2016 v Príbelciach. 
6.    Ţiadame FK, aby v podaniach na ŠTK prostredníctvom ISSF resp. e-mailovou poštou boli dôslednejší pri uvádzaní 

dôvodu ţiadosti, kola, dňa stretnutia či vyţrebovanej dvojice, nakoľko tieto podania sú zmätočné a riadiace 

komisie nemôţu operatívne reagovať. 

7.    Pre overenie rozlíšenosti farby výstroja hráčov u jednotlivých FK  v MFS je zverejnený na stránke SsFZ - Rozpis 

súťaţí – RS 2015/2016 - Farba dresov. 
 

Komisia mládeţe(predseda Ján Majsniar) 
1. KM oznamuje: 

a) Z dôvodu odhlásenia sa zo súťaţe v zmysle 81/1/d SP vylučujeme zo súťaţí SsFZ druţstvo dorastu MFK 
Vígľaš - Pstruša. FK Vígľaš Pstruša sa v zmysle čl. 12/3  v súťaţnom ročníku 2015/2016 povaţuje za 
vypadávajúce druţstvo  zo  IV. ligy dor. sk. C. Súťaţ bude pokračovať s 15-timi účastníkmi, druţstvá 
vyţrebované s FK Vígľaš Pstruša budú mať v daný termín voľno, prípad odstupujeme Vv SsFZ. 

b) Pokyny FK a rozhodcom: 
Striedanie hráčov – v 2. polčase môţe R prerušiť hru z dôvodu striedania max.3x,  polčasová prestávka sa 
nepočíta do prerušenia hry z dôvodu striedania v priebehu 2. polčasu. 

c) Nedostatky v stretnutiach:  



Nedodrţanie prerušenia hry v 2. polčase z dôvodu striedania: 

 R. Scherer (Vrútky - Bytča) – ţiaci,  

 R Martvoň (D. Kubín - Rajec) – ţiaci,  

 R Hromádka (Pliešovce – Medzibrod) – dorast, 

 R Hrivík (Staškov – Krásno) – dorast. 
Neuvedená zdravotná sluţba, vedúci druţstva: 

 R Uhorskai (D.n.Oravou – Zákamenné) – ţiaci, 

 R Matejčík (Novoť – L. Hrádok )- ţiaci, 

 R Dančo ( Lisková - Trstená) – ţiaci, 

 R Dorčiak ( Heľpa - Selce) - dorast, 

 R Hromádka ( Hnúšťa - Halíč) – dorast. 

 R Kapusta (Vrútky – Stráňavy) – dorast. 
Neuvedený dôvod oneskoreného začiatku: 

 R Ţubor ( Dukla BB U12 – R. Sobota U12.) – ţiaci. 
Všetky prípady odstupujeme na riešenie KR SsFZ. 
S účinnosťou od 14.9.2015 odstupujeme KR SsFZ kontrolu vyplnenia všetkých náleţitostí Zápisov 
o stretnutí, ktoré sú FK, resp. R povinní vyplniť ( zdravotná sluţba, vedúci muţstva, výsledok 
konfrontácie, hlavný usporiadateľ, počet divákov…. ) rozhodcami stretnutia. 

d) Neskoré začiatky: 
Dôrazne upozorňujeme FK na včasnú prípravu nominácií a príchod  na stretnutie, prípady 3. 
nedostatku odstupujeme DK z dôvodu neoprávneného čerpania čakacej doby. 
Dôrazne upozorňujeme rozhodcov na uvádzanie skutočných začiatkov stretnutí, resp. opísanie 
dôvodov neskoršieho začiatku stretnutia. 

 B. Bystrica – R. Sobota (U12) – neskorá nominácia H, FK R. Sobota odstupujeme DK, 

 Podvysoká  – Radoľa (ţiaci) – neskorý príchod H, 

 Dudince – H. Záluţany (dorast) – nedostavenie sa R, odstupujeme KR, 

 Tisovec – Hliník nad Hronom (ţiaci) – neskorý príchod H. 
2. KM na základe podaní  v rámci ISSF schvaľuje zmeny termínov, miest a časov: 
      DORAST 

a) II.liga U19, U17 – 9.kolo (N.Baňa – Ruţomberok) z 26.9. na 25.9.2015 (piatok) o 14,00 a 16,30, 
b) II.liga U19, U17 – 9.kolo (Rakytovce – Námestovo) z 26.9. na 27.9.2015 o 10,00 a 12,30, 
c) II.liga U19, U17 – 15.kolo (Zvolen – Bánová) 15.9.2015 o 10,00 a 12,30 – ihrisko Lieskovec,  
d) III.liga dor.sk.Juh – 9.kolo (D.Niva – Bacúch) z 27.9. na 26.9.2015 o 12,30, 
e) III.liga dor.sk.Juh – 8.kolo (Bacúch – Tisovec) 19.9.2015 o 16,00 – zmena ÚHČ, FK Tisovec uhradí 10€ 

v MZF, 
f) III.liga dor.sk.Juh – 7.kolo (Krupina – Detva) 13.9.2015 o 12,00 – zmena ÚHČ, , Krupina uhradí 10€ v MZF, 
g) III.liga dor.sk.Juh – 10.kolo ( Bacúch – Sliač) z 3.10. na 4.10.2015 o 12,00, 
h) IV.liga dor.sk.C – 9.kolo (Selce – Očová) z 26.9. na  25.9.2015(piatok) o 16,00, 
i) IV.liga dor.sk.C – 8.kolo (Šalková – Pliešovce) 19.9.2015 o 10,00 – zmena ÚHČ, 
j) IV.liga dor.sk.C – 15.kolo (Kremnička – Lovča) 15.9.2015 o 15,30 – zmena ÚHČ, FK Lovča uhradí 10€ 

v MZF, 
k) IV.liga dor.sk.D – 9.kolo (Hrnč.Záluţany – Nenince) 26.9.2015 o 11,00 – zmena ÚHČ, 
ŢIACI 
l) II.liga U15, U13 sk.Sever – 10.kolo (D.Kubín – Ţilina C) zo 4.10. na 3.10.2015 o 10,00 a 12,00,  
m) II.liga U15, U13 sk.Sever – 13.kolo (Juventus A – O.Jasenica) 24.10.2015 o 10,00 a 12,00, opačné poradie, 

ihrisko O.Jasenica, 
n) II.liga U15, U13 sk.Juh – 8.kolo (Kalinovo – Detva) z 19.9. na 20.9.2015 o 10,00 a 12,00, 
o) II.liga U15, U13 sk.Juh – 9.kolo (Ţarnovica – Kalinovo) z 26.9. na 7.10.2015 (streda) o 14,00 a 16,00, 
p) III.liga U15, U13 sk.A – 7.kolo (K.N.Mesto B – Zborov n.Bystricou) 13.9.2015 o 10,00 a 12,00 ihrisko Povina, 

FK K.N.Mesto uhradí 10€ v MZF,  
q) III.liga U15, U13 sk.A – 7.kolo (Čadca – Raková) 13.9.2015 o 9,00 a 11,00 – zmena ÚHČ (kolidovanie 

zápasu 2.ligy junioriek), 
r) II.liga U15, U13 sk.Juh – 12.kolo (Lučenec – Detva) zo 17.10. na 18.10.2015 o 10,00 a 12,00, 
s) I.liga U15, U14 – 1.kolo (Ţilina – Ruţomberok) z 23.9. na 7.10.2015 o 14,00 a 16,00, UT Stráţov. 

3. KM kontumuje MFS: 
a) III.liga U13 sk.A – 6.kolo (Podvysoká – Turie), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Podvysoká, 

podľa SP čl.82/b. Odstupujeme na DK. 
4. KM neschvaľuje zmeny termínov: 

a) III.liga dor.sk.Juh – 13.kolo (Sliač – Detva) 24.10.2015 o 10,00 – zmena ÚHČ, hrá sa v pôvodnom termíne,  
b) III.liga dor.sk.Juh – 8.kolo (Detva – Fiľakovo) z 19.9. na 20.9.2015 o 12,30, hrá sa v pôvodnom termíne, 
c) IV.liga dor.sk.D – 2.kolo (Ţelovce – Halíč) 15.9.2015 o 13,00 – zmena ÚHČ, chýba súhlas FK Halíč, 
d) IV.liga dor.sk.D – 11.kolo (Bušince – Detva B)  10.10.2015  o 9,00 – zmena ÚHČ, FK Bušince nesúhlasia so 

zmenou, hrá sa v pôvodnom termíne. 
 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak) 
D-220 Pre potreby disciplinárneho konania, DK ţiada DZ o uzatvorenie správ DZ z MFS hraných v dňoch 15. a 
16.9.15 v termíne do 17.9.15 (štvrtok) do 10:00 hod. 



D-221 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Lukáš Betka 1167286 Čierny Balog 2 SN od 3.9.15, DP 47-1b, 
uhradiť 10 € v MZF. 
D-222 Miroslav Mořingl 1118911 Selce 1 SN od 7.9.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-223 Lászlo Javora 1250577 Kráľ 1 SN od 7.9.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF. 
D-224 Michal Ďurica asistent trénera FK Bánová dospelí 3 SN od 7.9.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF. 
D-225 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Oldřich Nikrmajer 1121759 Belá 1 SN od 3.9.15, DP 37-3, uhradiť 
10 € v MZF. 
D-226 FK Terchová dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za nedostatočnú usporiadateľskú 
sluţbu v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Terchová-Rajec. 
D-227 Lukáš Haviar 1270392 Medzibrod 2 SN od 10.9.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-228 DK odstupuje KR SsFZ na predloţenie odborného stanoviska námietku FK Bytča ohľadom ČK Peter Bryndziar 
1329667 v stretnutí II. ligy skupina Sever SŢ Vrútky-Bytča.  
D-229 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Peter Bryndziar 1329667 Bytča 4 SN od 7.9.15, DP 49-1b, uhradiť 
5 € v MZF. 
D-230 Ján Roţnai 1300506 Tomášovce 1 SN od 7.9.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF. 
D-231 Matúš Berky 1320133 Očová 2 SN od 7.9.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-232 Erik Petrák 1276780 Oščadnica 2 SN od 7.9.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-233 Samuel Káka 1300651 Lučenec 2 SN od 7.9.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-234 Slavomír Selecký 1304146 Krupina 6 SN od 7.9.15, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF. 
D-235 Denis Štefanica 1284852 Valča 3 SN od 7.9.15, DP 49-1a, uhradiť 5 € v MZF. 
D-236 Karol Rakyta 1197290 Selce 4 SN od 7.9.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF. 
D-237 Gábor Horváth 1175092 Radzovce 3 N od 7.9.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF. 
D-238 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Jakub Zaťko 1210920 Trstená DK na základe DP 38-1 upúšťa od 
uloţenia DO. 
D-239 FK Námestovo dospelí pokarhanie + 10 € (uhradiť v MZF), DP 11 za neprístojnosť priaznivca druţstva v 
stretnutí III. ligy dospelí Námestovo-Bytča. 
D-240 DK z dôvodu nemoţnosti uplatnenia DP 70 (náleţité zistenie, objasnenie a spravodlivé posúdenie) odkladá  
podanie FK Lieskovec zo dňa 23.8.15 pre opakovanú neúčasť hráča na zasadnutí DK.  
D-241 Na základe podnetu KM SsFZ FK Rimavská Sobota MŢ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za 
opakované neoprávnené čerpanie čakacej doby. 
D-242 FK Turčianska Štiavnička dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za nedostatočnú 
usporiadateľskú sluţbu a nevyhotovenie DVD záznamu podľa ustanovení RS 2015/2016 v stretnutí V. ligy skupina B 
dospelí Turčianska Štiavnička-Ţabokreky. 
D-243 FK Ţabokreky dospelí pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-1 a 58-3 za neprístojnosť priaznivca 
druţstva v stretnutí V. ligy skupina B dospelí Turčianska Štiavnička-Ţabokreky. 
D-244 Na základe prešetrenia previnenia na DK a podnetu KR SsFZ Igor Bella DZ 1 mesiac nepodmienečne od 
14.9.15 do 13.10.15, DP 63-1b za neuvedenie disciplinárneho previnenia priaznivca v stretnutí V. ligy skupina B 
dospelí Turčianska Štiavnička-Ţabokreky v správe DZ, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 28.9.15 (doklad o úhrade do 
stanoveného termínu predloţiť na sekretariát SsFZ). 
D-245 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŢK od 7.9.15 na 1 MFS: 
          Martin Kostra 1165017 Turčianska Štiavnička, uhradiť 10 € v MZF. 
          Ján Poničan 1230339 Hrochoť, uhradiť 10 € v MZF. 
          Lórant Zaťko 1173683 Čebovce, uhradiť 10 € v MZF. 
          Jozef Machala 1300731 Málinec, uhradiť 5 € v MZF.  
D-246 Ţiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1: 
          Jakub Ľalík 1257812 Buzitka zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF. 
          Ján Melich 1103860 Málinec zamieta sa, porušenie DP 41-1,uhradiť 10 € v MZF. 
          Vladimír Perniš 1290339 Rakytovce na 1 SP do 31.5.16, uhradiť 5 € v MZF. 
          Tibor Ďungel 1252763 Belá zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF. 
          Andrej Janík 1283902 Tvrdošín na 1 SP do 31.5.16, uhradiť 5 € v MZF. 
          Ján Nociar 1265470 Bušince na 1 SP do 31.5.16, uhradiť 5 € v MZF. 
D-247 DK predvoláva na zasadnutie dňa 24.9.15: 
           o 16:00 hod. zo stretnutia Diviaky-Oravský Podzámok III. liga skupina B SŢ FK Diviaky Adrián Lašák 1280856, 
Peter Turčány HU, Tomáš Klein vedúci druţstva, FK Oravský Podzámok Filip Mikuláš 1323516 a František Habiňák 
vedúci druţstva.  
Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení. 
Proti rozhodnutiu DK je moţné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  
 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík) 
1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťaţnosti FK: Č. Balog (Č. Balog – H. Nemce) – sťaţnosť 

opodstatnená – postupujeme DK SsFZ, Lučenec (Lučenec – L. Štiavnica) – sťaţnosť čiastočne opodstatnená, 

Bánová (Zborov n. Bystricou - Bánová) – sťaţnosť čiastočne opodstatnená, námietku odstupujeme ŠTK SsFZ, 

Diviaky U15 (Diviaky – O. Podzámok) – sťaţnosť odstupujeme DK SsFZ, Bytča U15 (Vrútky - Bytča) - námietka 

nepreukázateľná – postupujeme DK SsFZ. 



Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia 

v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládeţníckych 

stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je moţné sťaţnosť objektívne posúdiť. 

2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, ţe KR nebude akceptovať námietky a sťaţnosti na výkon 

rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náleţitosti v zmysle kapitoly XVII a XVIII Rozpisu súťaţí vo futbale 2015/2016. 

Pri sťaţnosti voči udeleniu ŢK povaţuje KR podnet za závaţný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia 

ČK po 2. ŢK. V prípade neopodstatnenosti bude KR ţiadať uhradenie poplatkov v zmysle kapitoly XXIII RS. 
3. Z dôvodu opakovaných nedostatkov pri vyhotovení videozáznamu zo stretnutia, dôrazne upozorňujeme na 

dôsledné dodrţiavanie povinností usporiadajúceho FK v zmysle kapitoly XVI Rozpisu súťaţí vo futbale 

2015/2016, a to predovšetkým v bode 1.: V MFS dospelých je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie 

nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom. 

KR od 1.9.2015 posudzuje plnenie uvedených povinností striktne a v prípade opakovaných nedostatkov pristúpi 

k návrhu uloţenia pokuty na DK SsFZ. 

 

4. Ţiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťaţiach SsFZ k 30.9.2015 

na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com najneskôr do 1.10.2015. 

5. Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený vzor „Zápisu o stretnutí“, 

ktorý je nevyhnutné mať k dispozícii v prípade, ak dôjde k nefunkčnosti ISSF. KR Vás ţiada o jeho vytlačenie 

a v prípade potreby ručné vypísanie pred MFS. 

Zároveň sú v príslušných sekciách zverejnené aktuálne kontaktné údaje (k 5.9.2015) rozhodcov (Komisie – 

Komisia rozhodcov – Materiály) a delegátov (Komisie – Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu - Materiály). 
6. Neúplné dokumenty:  KR SsFZ dôrazne upozorňuje uvedených R na povinnosť urýchleného dodania 

chýbajúcich dokumentov na sekretariát SsFZ:  Laššák – čestné prehlásenie a vyhlásenie (ČPaV), Batiz – 
potvrdenie zo školy, Kubasák (OFZ) - ČPaV+potvrdenie zo školy, Zolczer (ObFZ VK) - ČPaV, Sikora – ČPaV.  

7. Ospravedlnenia R:  Backa 19.9.-20.9., Chudý 26.9., Ondruš 26.9.-27.9., Behančín 26.9., Šlapka 24.9.-26.9., 
Gregorec 26.9., Jeţík 26.9., Juríčka 3.10.-4.10., Katreniak 20.9., 26.9., Moják 10.10.-11.10., Madera 10.10., 
24.10.-25.10., 1.11., Podhorský od 13.9. do odvolania, Čičmanec 3.10., Štrba Matúš do 30.9., Budáč ml. 26.9., 
Budáč st. 26.9., Bujňáková 20.9., Šlapka 24.9.-26.9., Škvarek 3.10.-4.10., Hreus 10.10., 24.10.-25.10., Truban 
4.10., 10.10. a PD, Tokár 3.10.-4.10., Mihálka 10.10.- 17.10., Hanesová 3.10., 10.10., Perexta 16.9. potvrd. OK. 

8. Ospravedlnenie DZ : Konečný 8.10.-17.10., Meliš 3.10.-4.10., Oslanec 17.10.-18.10., 
9. Zmena DL: 19.9. o 15:00 2.liga ţeny, 5.k., Bziny – Beluša  R ŠVEC Peter, AR TUTURA Jaroslav - nová 

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila) 
1. Chceme touto cestou upozorniť FK v pôsobnosti Matriky SsFZ, aby sa na Matriku SFZ obracali výhradne vo 

veciach týkajúcich sa vyţiadania hráča zo a do zahraničia, prípadne agendy profesionálnych futbalistov a ich 
transferov. V prípade registrácie a transferov ostaných hráčov kontaktujte výhradne sekretariát SsFZ a  členov 
Matričnej komisie SsFZ. Zároveň upozorňujeme, ţe od 1.9.2015 boli na SFZ (Matrika) zrušené pevné čísla 
liniek (klapky 35 a 36) a komunikácia sa zabezpečuje prostredníctvom e-mailových adries (viď rozpis SFZ), 
prípadne mobilných telefónov pracovníkov matriky.  

2. Oznamuje všetkým futbalovým klubom, ObFZ a RFZ, ţe Registračný a prestupový poriadok SFZ (ďalej len 
RaPP), ktorý nadobudol účinnosť 15.6.2015, je dostupný na webstránke SFZ. Zároveň je dostupný aj 
"Sprievodca novým registračným a prestupovým poriadkom". V súvislosti s odstupným za amatéra (čl. 37 
RaPP), na upresnenie uvádzame: 

             od 1.9.2015: 
- ISSF systém negeneruje poloţku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry! 
- KLUBY uţ negenerujú platobné predpisy cez ISSF! 
- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! 

             Poloţky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez 
             Platobné predpisy. 
             Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného 
             Klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. 
             VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 RaPP nasledovne: 

"Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia 
transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa povaţuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. 
Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, pouţijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“ 
 

V tejto súvislosti upozorňujeme, ţe na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Matričná komisia – Materiály –  nájdete vzory 
dohôd, ktoré odporúčame klubom uzatvoriť v prípade realizácie transferov (prestup) a predchádzať tak prípadným 
problémom z dokladovaním sumy, ktorá sa nezhoduje so sumou uvedenou v čl. 37 RaPP: 

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – mimo ISSF – odplatná, 
-      Dohoda o odstupnom za amatéra – bezodplatná, 
-      Dohoda o odstupnom za amatéra – odplatná. 

Takto uzatvorené dohody klub nikde nezasiela, ale uchováva si ich pre prípad rozporovania výšky odstupného. 

mailto:andrejhrmo@gmail.com
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Pripomíname (platí pre odstupné v MZF za mesiac august 2015, viď vyššie), ţe Platobný predpis sa NEROVNÁ 
FAKTÚRE (je prílohou faktúry), Faktúru musíte vystaviť za klub Vy, alebo Váš účtovník, ekonóm. Viac informácií 
nájdete na linke http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/platobne-predpisy 
 
Inštitút hosťovania ( aj predčasného ukončenia hosťovania) ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej 
podobe a vyţaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa 
neuvádza. 
Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a moţnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je 
len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016. 
Na základe konzultácie s Matrikou SFZ je moţné v jednom prestupovom období, výhradne v prípade 
ukončenia hosťovania (predčasného) uskutočniť v tom istom prestupovom období iný transfer (vysvetlenie k 
zneniu čl. 19/7 RaPP).  
Príklad: hráč má v tomto (letnom) prestupovom období schválené hosťovanie do 30.6.2016. Toto môţe byť 
v nasledujúcom, teda zimnom prestupovom období predčasne zrušené a v tom istom prestupovom období (zimnom) 
môţe hráč poţiadať o prestup, alebo hosťovanie do iného klubu. 
Poznámka – hosťovanie môţe byť zrušené najskôr v nasledujúcom prestupovom období. 
 

Vzhľadom k tomu, ţe sa objavujú informácie, ţe prístup ku kontu hráča majú aj iné osoby ako hráč, resp. jeho 
zákonný zástupca upozorňujeme sekretárov ObFZ v našej pôsobnosti, aby dodrţiavali taký postup, aby sa 
nepovolané osoby k týmto údajom nedostávali.  V prípade, ţe hráč, prípadne jeho zákonný zástupca má pocit, ţe 
prístup k ich kontu by mohla mať (z rôznych dôvodov) aj iná osoba, môţu si zmeniť prístupové heslo. 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč) 
1. V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších ţiakov "MINI CHAMPIONS 

Liga Slovensko 2015" pre chlapcov narodených po 1.1.2004. Krajské finále MCHL Slovensko 2015 pre ZA 
kraj sa uskutoční dňa 23. septembra (streda) od 08.30 na miniihrisku pri ZŠ Hurbanova v Martine za účasti 
druţstiev MŢ U 12 MŠK FOMAT Martin, MŠK Ţilina, MFK Ruţomberok, ATTACK Vrútky, FK Čadca a MŠK 
Námestovo. Krajské finále pre BB kraj sa uskutoční dňa 24.septembra (štvrtok) od 08.30 na miniihrisku v areáli 
futbalového štadióna MFK Lokomotíva vo Zvolene za účasti druţstiev MŢ U 12 MFK Lokomotíva Zvolen, MŠK 
Rimavská Sobota, SITNO Banská Štiavnica, Dukla Banská Bystrica, ŢP Šport Podbrzová a JUPIE Podlavice 
Badín. 

2. TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie 
(za účelom predĺţenia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín dňa 15. novembra 2015 (nedeľa) 
v Banskej Bystrici – v budove FiF UMB, Tajovského 40 od 09.00 hod.  V prípade záujmu je potrebné zaslať 
vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 3. novembra 2015 mailom na adresu 
peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 
Účastnícky poplatok 15.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 
0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 , správa pre príjmatela:  meno a priezvisko. 

3. TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA B licencie pre drţiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C 
licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie 
zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( 
mimo cestovného, ubytovania a stravného). Termíny jednotlivých blokov: 13.-15. november 2015, 18. -
20.december 2015, 15. – 17. január 2016, záverečné skúšky 8. marec 2016. Prihlášku na školenie posielajte do 
30. októbra 2015 na priloţenom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) mailom na 
adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, 
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.  

4. TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez 
kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 2 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie 
si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Termíny jednotlivých blokov: 
27.- 28. november 2015, 19. - 20. december 2015, záverečné skúšky 9. február 2016. Prihlášku na školenie 
posielajte do 30. októbra 2015 na priloţenom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle 
správy) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu 
TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.  

 

Komisia ţenského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec ) 
1. Rozpis súťaţí SsFZ pre ţiačky a juniorky, súťaţný ročník 2015/2016 nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIE – 

Komisia ţenského futbalu – Materiály, ako aj v časti  RS SsFZ 2015/2016. 
2. Upozorňujeme funkcionárov FK na zmenu v striedavom štarte hráčok (v minulosti ako matričný úkon), ţe uţ ako 

matričný úkon neexistuje ! 
Všetky striedavé štarty doteraz nastavené v ISSF ako matričný úkon boli k 21.08.2015 ukončené a  od 22.08.2015 
sa tieto hráčky stávajú výhradne hráčkami svojich materských klubov. Podľa platného Súťaţného poriadku SFZ čl. 
31 bod (1) existuje moţnosť striedavého štartu hráčky, pre umoţnenie ktorého je však potrebné vyplniť Dohodu 
o striedavom štarte hráčky spolu s lekárskou prehliadkou podľa SP čl.31 bod (2), ale uţ nie ako matričný úkon. 
Skontrolujte si prosím  (po 22.08.2015) aktuálnu klubovú príslušnosť týchto hráčok, ktorá určuje za ktorý FK môţe 
hráčka aktuálne štartovať bez spomínanej Dohody o striedavom štarte. V prípade, ţe ste dohody a lekárske 
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prehliadky ešte neposielali, poprosím aby ste ich poslali čo najskôr Natálii Mackovičovej na SFZ, ktorá má na 
starosti ţenský futbal. 

 
Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka) 
1. Upozorňujeme futbalové kluby, ţe sekretariát, na základe rozhodnutia VV SsFZ, nespracoval pre súťaţný ročník 

2015/2016 Adresár futbalových klubov v tradičnej podobe. Dôvodom je existujúca a všeobecne prístupná 
databáza klubov v ISSF www.futbalnet.sk. Touto cestou však chceme poţiadať FK, aby svoje kontakty v ISSF 
aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať  e-mailovou poštou krátku ţiadosť 
(na adresu:  matejka@ssfz.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a  prezenčnú listinu 
z takého zasadnutia. 

2. Sekretariát upozorňuje FK na termín splatnosti MZF za mesiac august 2015. FK u ktorých sa objaví v ISSF status 
„neplatič“ zašlú na sekretariát SsFZ kópiu dokladu o úhrade, prípadne kontaktujú vedúceho sekretára (0915 
827 656, matejka@ssfz.sk). V prípade, ţe nebude mať sekretariát k dispozícii doklad o úhrade a klub bude mať 
v ISSF status neplatič odstupujeme na DK. 
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