
Spravodajca č. 16/2015-16                                      9. 10. 2015  

 
 
 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 
1. V zmysle čl. 82/1/f SP trestáme FK Jupie Badín hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 9. 

kola IV. ligy J Jupie Badín - Medzibrod a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK Medzibrod 3 body a skóre 0:3. 
Prípad odstupujeme DK SsFZ. 

2. V zmysle čl. 82/1/g SP trestáme FK Dolná Strehová hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 
10. kola V. ligy D Tisovec – D. Strehová a priznávame podľa SP čl. 11/3 FK Tisovec 3 body a skóre 3:0. 
Prípad odstupujeme DK SsFZ. 

3. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS: 

 10.10.2015 /sobota/ o 14,30 hod. 11.kolo IV. liga S Stráňavy – Z. Poruba  

 10.10.2015 /sobota/ o 14,30 hod. 11.kolo V. liga D Hnúšťa – Cinobaňa /10 € Cinobaňa MZF/ 

 11.10.2015 /nedeľa/ o 10,30 hod. 11.kolo V. liga B Švošov – Bešeňová  

 17.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga B O. Jasenica – Martin B 

 17.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga D Tisovec – Hajnáčka  

 17.10.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 12.kolo V. liga C Šalková – Priechod  

 17.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo IV. liga J Medzibrod – S. Ďarmoty  

 24.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo IV. liga J Divín – Poltár  

 25.10.2015 /nedeľa/ o 10,30 hod. 13.kolo V. liga B Švošov – O. Jasenica 

 31.10.2015 /sobota/ o 13,30 hod. 14.kolo III. Liga   L. Hrádok – Žarnovica  

 31.10.2015 /sobota/ o 13,30 hod. 14.kolo III. liga    Krásno – L. Štiavnica  

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

 31.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga D Olováry – Radzovce  

 01.11.2015 /nedeľa/ o 13,30 hod.   3.kolo V. liga D K. Kosihy – Kokava n. Rim. 
4. Nedostatky v stretnutiach : 

 Trstená – Stráňavy /počas MFS zabezpečiť predaj a užívanie nápojov v zmysle SP čl. 56 v náväznosti na 
Zákon č.1/2014 Z.z. § 6/g. 

 K. Kosihy – Sklabiná /zabezpečiť kvalitu internetového pripojenia na MFS/ 
5. Žiadame FK Sásová o písomné vyjadrenie /stk.ssfz@gmail.com/ k zabezpečeniu vyznačených parkovacích 

miest delegovaných osôb na MFS v termíne do 14.10.2015. 
 

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

a) Pokyny FK a rozhodcom: 

 V prípade, že je hráč overiteľný v ISSF, nemá RP, musí FK predložiť R písomný výpis z matriky 
o vybavovaní RP. V prípade, že výpis z matriky nepredloží, RP stratil, bol odcudzený... automaticky je 
povinný bez vyzvania predložiť na e-mailovú adresu KM vždy do pondelka skenovú kópiu RP ( RS 
SsFZ X/2b ). 

b) Neskoré začiatky: 

 Čadca – Tvrdošín (U19) – nedostatočná organizácia stretnutia zo strany D, 

 Nededza – Rajec (dorast) – neskorý príchod H, 

 Podvysoká – Krasňany (dorast) – neskorý príchod H, 

 Vidiná – Halič (dorast) – neskorá nominácia H, 

 Hliník nad Hronom – Č.Balog (žiaci) – neskorá nominácia H, 

 Novoť – L.Mikuláš (žiaci) – neskorý príchod H, 

 Kalinovo – Revúca (žiaci) – neskorý príchod H. 
Dôrazne upozorňujeme FK na včasnú prípravu nominácií a príchod  na stretnutie, prípady 3. 
nedostatku odstupujeme DK a v prípade 5. zavinenia pristúpime k herným dôsledkom z dôvodu 
neoprávneného čerpania čakacej doby. S dopravnými obmedzeniami na celom území regiónu je 
potrebné počítať, potrebný je skorší odchod z domáceho prostredia, neskorý príchod z uvedeného 
dôvodu nebude KM tolerovať. 
Dôrazne upozorňujeme rozhodcov na uvádzanie skutočných začiatkov stretnutí, resp. opísanie 
dôvodov neskoršieho začiatku stretnutia. 

c) Nedostatky v stretnutiach: 

 Zvolen – Ružomberok (U12) – neuvedený neskorý začiatok stretnutia – R Domby. 
d) Hráč FK L.Mikuláš (U15) Adam Hutník (1278376) má chybou matriky na RP zle uvedený dátum narodenia, 

KM povoľuje aj do vybavenia nového RP štart uvedenému hráčovi. 
e) Odstupujeme KR podnet FK Liptovský Mikuláš ( U15 )na výkon R Tomáša Batiza zo stretnutia II.ligy U15 

sk.Sever - L. Mikuláš – Bytča.      
f) Odstupujeme DK nedostatočnú usporiadateľskú službu- nedostatočnú prípravu stretnutia zo strany FK 

Čadca  v stretnutí II.ligy U19,U17 (Čadca – Tvrdošín), podanie zástupcu klubu E. Gábriša berieme na 
vedomie. 

g) Berieme na vedomie list trénera FK Čierne U19 Petra Sikoru. 
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h) Žiadame MŠK Žilina (U13,U12) a MŠK R.Sobota (U13, U12) o písomné stanovisko v termíne dp 13.10.2015, 
prečo boli zápisy vytvorené viac, ako 1hod. po stretnutí. 

i) Stretnutie III. ligy sk.A U15,U13 Terchová - Podvysoká sa odohrá z dôvodu nespôsobilej HP v opačnom 
poradí v Podvysokej dňa 11.10. ( nedeľa) o 10,00 a 12,00. 

2. KM na základe podaní  v rámci ISSF schvaľuje zmeny termínov, miest a časov: 
      DORAST 

a) II.liga U19, U17 – 12.kolo (R.Sobota – Rakytovce) zo 17.10. na 16.10.2015 (piatok) o 13,30 a 16,00, 
kolidácia s U13,U12, 

b) III.liga dor.sk.Juh – 13.kolo (Sliač – Detva) 24.10.2015 o 11,30 – v opačnom poradí, ihrisko FK Detva, 
c) IV.liga dor.sk.C – 13.kolo (Kremnička – Prestavlky) z 25.10. na 21.10.2015 (streda) o 14,30.  
ŽIACI 
d) II.liga U15, U13 sk.Sever – 11.kolo (Žilina C – Tvrdošín) 10.10.2015 o 15,30 a 17,30 – zmena ÚHČ, ihrisko 

Strážov, 
e) II.liga U15, U13 sk.Sever – 11.kolo (Krásno n.Kys. – K.N.Mesto) 10.10.2015 o 9,00 a 11,00 – zmena ÚHČ, 
f) II.liga U15, U13 sk.Juh – 11.kolo (Žarnovica – Tornaľa) 10.10.2015 o 10,00 a 12,00 – oprava US15, 
g) III.liga U15, U13 sk.A – 11.kolo (Čadca B – Turzovka)  11.10.2015 o 10,00 (U13) a 12,00 (U15), 
h) III.liga U15, U13 sk.A – 11.kolo (Teplička nad Váhom – Raková)  11.10.2015 o 10,30 a 12,30 – zmena ÚHČ, 

ihrisko Kotrčiná Lúčka. FK Teplička nad Váhom uhradí 10€ v MZF, 
i) III.liga U15, U13 sk.C – 2.kolo (Divín – Hriňová) z 25.10. na 24.10.2015 o 10,00 a 12,00. 

3. KM kontumuje MFS: 
a) IV.liga dor.sk.A – 10.kolo (Zborov nad Bystricou – Oščadnica), priznávame 3 body a skóre 4:0 ponechávame 

v platnosti v prospech FK Zborov nad Bystricou podľa SP čl. 82/g, 
b) III.liga dor.sk.Juh – 10.kolo (Detva – Tornaľa), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Detva, podľa SP 

čl.100/b. Prípad odstupujeme DK, 
c) II.liga U17 – 10.kolo (Námestovo – Nová Baňa), priznávame 3 body a skóre 4:0 ponechávame v platnosti 

v prospech FK Námestovo, podľa SP čl.82/g. Prípad odstupujeme DK. 
4. KM neschvaľuje zmeny termínov: 

a) IV.liga dor.sk.D – 11.kolo (Tomášovce – Málinec) z 11.10 na 10.10.2015 o 14,30 – neskoré podanie, hrá sa 
v pôvodnom termíne. 

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak) 
D-377 Oldřich Nikrmajer 1121759 Belá 4 mesiace nepodmienečne od 28.9.15 a 27.1.16, DP 49-1c, uhradiť 10 € 
v MZF. 
D-378 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Martin Kradlák 1243133 Hnúšťa 1 SN od 28.9.15, DP 37-3, uhradiť 
10 € v MZF.  
D-379 Andrej Dubovický 1104134 Podlavice Badín DK opakovane žiada hráča v termíne do 13.10.15 o zaslanie 
písomného vyjadrenia ku svojmu previneniu (neoprávnený štart v čase pozastavenia výkonu športovej činnosti 
v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Podlavice Badín-Medzibrod). 
D-380 FK Sásová DK žiada v termíne do 13.10.15 o zaslanie písomného vyjadrenia k neoprávnenému konaniu 
týkajúceho sa predloženia písomného vyjadrenia hráča Andrej Dubovický 1104134 Podlavice Badín na formulári FK 
Sásová s podpisom hráča, výrazne odlišným od podpisov hráča na dokumentoch SsFZ.  
D-381 Ján Čupka vedúci družstva FK Podlavice Badín dospelí 6 SN od 8.10.15, DP 53-1 a 53-3b, uhradiť 10 € v MZF. 
D-382 Pavol Čtvrtníček tréner FK Podlavice Badín dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 
€ v MZF. 
D-383 FK Badín dospelí DK na základe písomných vyjadrení osôb uvedených pod D-381, D-382 a D-384, v zmysle 
DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF. DK prípad odstupuje na riešenie ŠTK SsFZ. 
D-384 Adam Hroš 1182992 Podlavice Badín DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF. 
D-385 Norbert Nagy 1109657 Jesenské 1 SN od 1.10.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF. 
D-386 Milan Farkaš 1216836 Jesenské 4 SN od 1.10.15, DP 37-3 a 64-1a, uhradiť 10 € v MZF. 
D-387 Zsolt Múčik 1298961 Jesenské 6 SN od 1.10.15, DP 49-1a a 49-1b, uhradiť 10 € v MZF. 
D-388 Jozef Zatyko asistent trénera FK Čebovce dospelí DK menovanému dňom 8.10.15 pozastavuje výkon funkcie 
do vyriešenia previnenia. Menovaný v termíne do 13.10.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu 
(neprístojnosti po stretnutí V. ligy skupina D dospelí Jesenské-Čebovce). 
D-389 František Balga zdravotník FK Čebovce dospelí DK menovanému dňom 8.10.15 pozastavuje výkon funkcie do 
vyriešenia previnenia. Menovaný v termíne do 13.10.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu 
(neprístojnosti po stretnutí V. ligy skupina D dospelí Jesenské-Čebovce). 
D-390 Oszkár Kókai usporiadateľ FK Jesenské dospelí DK menovanému dňom 8.10.15 pozastavuje výkon funkcie do 
vyriešenia previnenia. Menovaný v termíne do 13.10.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojim previneniam 
(neprístojnosti po stretnutí V. ligy skupina D dospelí Jesenské-Čebovce). 
D-391 FK Jesenské dospelí pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a DP 64-4 za nedostatočnú 
usporiadateľskú službu, neprístojnosti hráčov po stretnutí V. ligy skupina D dospelí Jesenské-Čebovce a za 
nevyhotovenie DVD záznamu podľa ustanovení RS 2015/16. 
D-392 FK Čebovce pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a DP 64-4 za neprístojnosti členov realizačného 
tímu po stretnutí V. ligy skupina D dospelí Jesenské-Čebovce. 
D-393 DK odvolaniu FK Sásová voči DO uvedenému pod D-301 nevyhovuje. Odvolanie podľa DP 84-2 predkladá 
Odvolacej komisii SsFZ. 
D-394 DK odvolaniu FK Sásová voči DO uvedenému pod D-299 nevyhovuje. Odvolanie podľa DP 84-2 predkladá 
Odvolacej komisii SsFZ. 



D-395 DK berie na vedomie podanie FK Sásová k DO uvedenému pod D-303. 
D-396 Na základe podnetu KM SsFZ FK Valča dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie 
družstva na stretnutie IV. ligy skupina B dorast Dolný Kubín-Valča. 
D-397 Marek Švec 1309026 Turie 2 SN od 5.10.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-398 Filip Szetei 1321927 Juventus Žilina 2 SN od 5.10.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-399 Filip Vrábel 1309221 Krasňany 2 SN od 5.10.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-400 Matej Kubaščík 129912 Radoľa 2 SN od 5.10.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-401 Zdenko Kamas 1148209 Detva 1 SN od 5.10.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-402 Jakub Bobák 1281049 Pliešovce 5 SN od 5.10.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF. 
D-403 Filip Dorčiak R (ObFZ Banská Bystrica) menovaný v termíne do 13.10.15 predloží na DK formulár Oznámenie o 
nedostatkoch v stretnutí IV. ligy skupina C dorast Heľpa-Pliešovce. 
D-404 Martin Repiský 1318496 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2 SN od 5.10.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF. 
D-405 Stefan Marinkovič 1357800 Podbrezová B 2 SP do 31.5.16, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.  
D-406 Martin Gajdoš 1218411 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2 SP do 31.5.16, DP 45-2a, uhradiť 10 €. 
D-407 Martin Marko 1197824 Divín 1 SN od 5.10.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-408 Róbert Kojnok 1261150 Poltár 1 SN od 5.10.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-409 Ferdinand Majerčík 1179517 Žabokreky 1 SN od 5.10.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-410 Erik Karasy 1069299 Olováry 1 SN od 5.10.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.  
D-411 Ľuboš Ulbrík 1190979 Repište 1 SP do 31.5.16, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF. 
D-412 FK Repište dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-2a, 58-3, 57-1a a 57-3 za neprístojnosti 
priaznivcov družstva v a po stretnutí a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí V. ligy skupina C dospelí 
Repište-Čierny Balog.  
D-413 Martin Štulajter 1160131 Podlavice Badín 4 SN od 5.10.15, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF. 
D-414 DK berie na vedomie podanie p. Ľubomíry Hruštincovej zo dňa 4.10.15 a odporúča jej riešiť prípad 
prostredníctvom orgánom činných v trestnom konaní. 
D-415 Na základe správy DZ Radovan Rapčan 1136459 Detva DK na základe DP 38-1 a ods. 35 kap. XX. RS 
2015/16 upúšťa od uloženia DO (ČK za držanie súpera v gólovej príležitosti v 51´ stretnutia III. ligy dospelí Detva-
Lučenec), uhradiť 10 € v MZF.  
D-416 Na základe správy DZ Šimon Šnajder 1260349 Hontianske Nemce DK hráčovi dňom 8.10.15 pozastavuje 
výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 13.10.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku 
svojmu previneniu (priestupok na ČK podrazenie súpera nadmernou silou v 83´ stretnutia V. ligy skupina C dospelí 
Štiavnické Bane-Hontianske Nemce). 
D-417 Na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí Marián Hudec vedúci družstva FK Hontianske Nemce 
dospelí DK menovanému dňom 8.10.15 pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný v termíne do 
13.10.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (porušenie kap. XX. ods. 8 RS 2015/16 nepodpísaním 
oznámenia po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Štiavnické Bane-Hontianske Nemce). 
D-418 FK Hontianske Nemce dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-1a a 58-3 za neprístojnosti 
priaznivcov družstva v stretnutí V. ligy skupina C dospelí Štiavnické Bane-Hontianske Nemce a porušenie ustanovení 
kap. XX. ods. 8 RS 2015/16. 
D-419 DK žiada KR SsFZ o odborné stanovisko k priestupku hráča Róbert Dočkal 1107777 Sásová a postupu R 
k nemu v 80´ stretnutia V. ligy skupina C dospelí Lieskovec-Sásová. 
D-420 DK žiada KR SsFZ o odborné stanovisko k priestupkom hráča Dušan Vidiečan 1246569 Sásová a postupom R 
k nim v 88´ (pri udeľovaní ŽK hráčovi číslo 13), v 90´ (po udelení ŽK hráčovi) a po stretnutí V. ligy skupina C dospelí 
Lieskovec-Sásová. 
D-421 DK žiada KR SsFZ o odborné stanovisko k priestupkom hráča Tomáš Ondrejka 1134970 Sásová a postupom R 
k nim po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Lieskovec-Sásová. 
D-422 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Dolná Strehová dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a 
a 64-4 za predčasné ukončenie stretnutia V. ligy skupina D dospelí Tisovec-Dolná Strehová. 
D-423 Na základe podnetu KM SsFZ FK Čadca SD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za 
neoprávnené čerpanie čakacej doby a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí II. ligy SD Čadca-Tvrdošín. 
D-424 Milan Dolník DZ menovaný v termíne do 13.10.15 predloží na DK formulár Oznámenie o nedostatkoch v 
stretnutí III. ligy dospelí Námestovo-Čadca. 
D-425 DK námietku FK Vinica zo dňa 8.10.15 ohľadom stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Poltár-Vinica z dôvodu 
porušenia ustanovenia článku 85 ods. 1 SP odkladá, uhradiť 10 € v MZF. 
D-426 Na základe podnetu KM SsFZ FK Tornaľa dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie 
družstva na stretnutie III. ligy skupina Juh dorast Detva-Tornaľa. 
D-427 Na návrh KM SsFZ FK Nová Baňa MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 60 za svojvoľné opustenie hracej 
plochy v stretnutí II. ligy MD Námestovo-Nová Baňa. 
D-428 Lászlo Javora 1250577 Kráľ 1 SN od 1.10.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-429 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 5.10.15 na 1 MFS: 
          Boris Vengrín 1296217 Tisovec, uhradiť 5 € v MZF 
          Michal Kovanič 1231638 Lučenec, uhradiť 10 € v MZF. 
          Jozef Koleno 1171031 Diviaky, uhradiť 10 € v MZF. 
          Marek Sýkora 1208817 Pliešovce, uhradiť 10 € v MZF. 
          Ján Rendko 1227140 Turčianska Štiavnička, uhradiť 10 € v MZF. 
          Michal Fúčela 1182956 Žabokreky, uhradiť 10 € v MZF. 
          Martin Draxler 1217701 Štiavnické Bane, uhradiť 10 € v MZF. 
          Jozef Suja 1182906 Cinobaňa, uhradiť 10 € v MZF. 



D-430 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:  
          Na základe doporučenia KR SsFZ Vojtech Jančok DZ zmena zvyšku DO na podmienečný do 30.6.16, uhradiť 
10 € na účet SsFZ do 26.10.15 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ). 
          Miroslav Skukálek 1300161 Podvysoká na 1 SP do 31.5.16,  uhradiť 5 € v MZF. 
          Jakub Bros 1276770 Oščadnica zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF. 
          Stanislav Kováč 1303918 Očová zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF. 
          Jozef Čelko 1218562 Kysucké Nové Mesto na 1 SP do 31.5.16, uhradiť 10 € v MZF. 
          Matej Štens 1276786 Oščadnica zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF. 
D-431 DK predvoláva na zasadnutie dňa 15.10.15: 
           o 16:00 hod. zo stretnutia Lieskovec-Sásová V. liga skupina C dospelí FK Lieskovec Vladimír Lietava HU 
a prezident FK, FK Sásová Tomáš Ondrejka 1134970, Róbert Dočkal 1107777, Dušan Vidiečan 1246569 a prezident 
FK. 
Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení. 
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.   

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík) 
1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Hnúšťa (Hajnáčka - Hnúšťa) – sťažnosť 

neopodstatnená (uhradiť poplatok 40 € v MZF) - 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 mládežníckych 
stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť. 

2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon 
rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2015/2016. 
Pri sťažnosti voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia 
ČK po 2. ŽK. V prípade neopodstatnenosti bude KR žiadať uhradenie poplatkov v zmysle kapitoly XXIII RS. 

3. Z dôvodu opakovaných nedostatkov pri vyhotovení videozáznamu zo stretnutia, dôrazne upozorňujeme na 
dôsledné dodržiavanie povinností usporiadajúceho FK v zmysle kapitoly XVI Rozpisu súťaží 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 uloženia pokuty na DK SsFZ. 

4. Dňa 10. októbra sa v B. Bystrici uskutoční Workshop – tréning delegátov, ktorého sa zúčastnia nasledovní DZ: 
Ivan Ostrihoň, Miroslav Gondáš, Tibor Očovay, Roman Kalocsai, Vojtech Jančok, Jozef Oslanec, Zdenko Ivan, 
Slavomír Pšenica, Emil Bielák, Peter Králka, Marek Veky, Ľubomír Polonec, Miroslav Rosiar, Ladislav 
Kameništiak. Pozvánky s programom budú zaslané e-mailom. 

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 žiada o jeho vytlačenie 
a v prípade potreby ručné vypísanie pred MFS. 

6. Pokyny  rozhodcom na stretnutia mládeže: 
a) Striedanie hráčov – v 2. polčase môže R prerušiť hru z dôvodu striedania max. 3x, polčasová prestávka sa 

nepočíta do prerušenia hry z dôvodu striedania v priebehu 2. polčasu. Ak sa zraní hráč po treťom prerušení 
hry v druhom polčase, postupujete tak, ako keby už mali vyčerpané striedanie. Neumožníte ďalšie striedanie. 

b) V prípade, že je hráč overiteľný v ISSF, nemá RP, musí FK predložiť R písomný výpis z matriky o vybavovaní 
RP. V prípade, že výpis z matriky nepredloží, RP stratil, bol odcudzený... automaticky je povinný 
bez vyzvania predložiť na e-mailovú adresu KM vždy do pondelka skenovú kópiu RP (RS SsFZ X/2b).  

c) Upozorňujeme Vás na dôslednosť príchodu na stretnutie mládeže a to 45 min. pred stretnutím. Dôvod - 
kontrola RP, kontrola správnosti vypísania zápisu o stretnutí (musí byť uvedený lekár, HU, atď.).  

d) Zistiť výsledok konfrontácie pred stretnutím, nedostatky ste povinní uviesť v Zápise o stretnutí.  
e) Nemôžete v žiadnom prípade dopisovať hráča do zostavy v polčasovej prestávke.  Následkom je disciplinárny 

postih.  
f) Musíte mať správne tlačivo o Nedostatkoch v stretnutí pri sebe.  
g) Musíte mať čistý Zápis o stretnutí pre prípad nefungujúceho ISSF.  
h) V prípade ak sa do 1.10.2015 odohrá stretnutie mládeže na umelej hracej ploche, rozhodca je povinný podať 

prostredníctvom ISSF informáciu KM SsFZ o dôvodoch, prečo sa tak stalo.   
V prípade opakujúcich sa nedostatkov v stretnutiach mládeže, KR bude jednotlivých rozhodcov predvolávať 
na zasadnutia do BB, za účelom preškolenia, skúšobných testov, a v prípade opakujúcich sa pochybení, aj za 
účelom pozastavenia delegovania.  
Za porušenia, ktoré majú aj disciplinárny následok pre klub, budete trestaní DK aj s finančnou pokutou.  
Žiadam Vás o dôsledné dodržiavanie pokynov zo strany KM a KR na stretnutiach mládeže a dôslednú 
kontrolu Zápisu o stretnutí. 
7. Ukončenie činnosti R: Hrtús – KR úprimne ďakuje za dlhoročnú spoluprácu. 

8. Ospravedlnenia R:  Debnár 24.10.-25.10., Wojčík 16.10. ukonč. PN,, Šlapka 16.10.-23.10., Hanuska 24.10. a od 

26.10. do konca JČ, Filkus 24.10., Kuba 24.10.-25.10., Šimko zmena ospravedlnenia z 18.10. na 17.10., Dobrík 

PD do konca súťaže, Krajčí M. – prerušenie činnosti od 6.10. do konca JČ, Ploštica 19.10.-29.10., Budáč M. 

31.10.-1.11. je k dispozícii KR. 
9. Ospravedlnenie DZ : Badura 21.10.-26.10, Čunderlík od 5.10. do konca JČ, Mastiš 31.10., 



10. Zmena DL: FK Tatran Turzovka – OŠK Stráňavy, dor., 12.k., 17.10. o 11:30, AR DROZD František za ČUBOŇ 
Jozef 

 

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 vyžiadania 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, že 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, že 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 položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry! 
- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF! 
- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! 

             Položky 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 považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. 
Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“ 
 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že 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. 
Pripomíname (platí pre odstupné v MZF za mesiac august 2015, viď vyššie), že 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 
 

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

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč) 
1. TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie 

(za účelom predĺženia 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. 

2. TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA B licencie pre držiteľov 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 priloženom 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.  

3. 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 priloženom 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.  
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Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka) 
1. Upozorňujeme futbalové kluby, že sekretariát, na základe rozhodnutia VV SsFZ, nespracoval pre súťažný 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 požiadať FK, 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. 

2. V nadväznosti na informácie uvedené v Spravodajcoch SsFZ č. 9 a 10/2015-2016, týkajúcich sa používania IČO , 
resp. fakturačných údajov iných organizácií futbalovými klubmi (MZF) v pôsobnosti príslušného ObFZ, 
žiadame sekretárov ObFZ o spracovanie takéhoto zoznamu FK. Takýto zoznam (aj negatívne hlásenie) zašlite 
obratom na adresu: matejka@ssfz.sk. Zároveň žiadame sekretárov ObFZ, aby dohody takýchto FK s inými 
subjektmi a SFZ zaslali (v 3 vyhotoveniach) na SsFZ (budú spoločne doručené na SFZ). V prípade, že FK tieto 
dohody zaslali priamo na SFZ, dajte nám vedieť na vyššie uvedenú adresu. 
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