Spravodajca č. 19/2015-16

30. 10. 2015

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
VV SsFZ, na svojom zasadnutí 9.10.2015 v Žiline, okrem iných, schválil konanie pracovných porád vedenia SsFZ
zo zástupcami funkcionárskeho aktívu jednotlivých súťaží, stretnutia sa uskutočnia:
V. liga skupiny A a B, IV. liga sk. SEVER – 2.11.2015 o 16,00 v Martine penzión Čierna pani. Penzión sa nachádza
v širšom centre mesta, neďaleko železničnej stanice, na Kuzmányho ulici. Podrobnejšie na:http://www.penzioncierna-pani.sk/kontakt.xhtml.
V. liga skupiny C a D, IV. liga sk. JUH – 3.11.2015 o 16,00 v Detve v Hoteli Detva,
III. liga + tréneri III. ligy – 10.11.2015 (utorok) o 15,00 v penzióne Slniečko v Tajove pri B. Bystrici.
SsFZ sa prípravou týchto pracovných stretnutí vracia k dlhoročnej tradícii, ktorú považuje s odstupom času za
najefektívnejší spôsob vzájomnej komunikácie, ktorá sa nedá nahradiť napr. predsezónnym aktívom s klubmi, ktorý
slúži skôr na prípravu nového súťažného ročníka a nezabezpečuje priestor na vzájomné informovanie a komunikáciu.
Program jednotlivých stretnutí bude sústredený do 2 bodov:
- vystúpenia zástupcov SsFZ s aktuálnymi informáciami z diania v SFZ a SsFZ, krátkym hodnotením priebehu
súťaží z pohľadu odborných komisií, prezentácia nových funkcionalít ISSF a súčastí futbanetu (p. Letko
SFZ),
- v panelovej diskusii sa zástupcovia zúčastnených klubov vyjadria k aktuálnym témam a problémom s ktorými
sa stretávajú vo svojej činnosti a k problémom jednotlivých súťaží.
Zástupcovia SsFZ si radi vypočujú od funkcionárov FK názor, prípadne návrhy na zlepšenie fungovania
implementácie jednotlivých častí ISSF do praxe (elektronický zápis, matrika, mesačná zberná faktúra, podanie na
komisiu a pod.), RS SsFZ, Disciplinárny poriadok SFZ (novelizovaný), Registračný a prestupový poriadok, Súťažný
poriadok (obidve normy boli významne novelizované).
Z organizačných dôvodov počítame s účasťou 2 zástupcov z jedného FK (s výnimkou III. ligy, kde pozývame aj
trénerov jednotlivých družstiev), program jednotlivých stretnutí sa ukončí večerou.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
1. V zmysle čl. 82/1/b SP trestáme FK Lietavská Lúčka hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 13.
kola V. ligy A Lietavská Lúčka - Rajec a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK Rajec 3 body a skóre 0:3. Prípad
odstupujeme DK SsFZ.
2. V zmysle čl. 82/1/d SP trestáme FK Čebovce hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 13. kola V.
ligy D Radzovce - Čebovce a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK Radzovce 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme
DK SsFZ.
3. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
 30.10.2015 /piatok/ o 17,00 hod. 12.kolo V. liga C Šalková – Priechod
 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
 31.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga D Jesenské – Sklabiná
 01.11.2015 /nedeľa/ o 13,30 hod. 3.kolo V. liga D K. Kosihy – Kokava n. Rim.
 01.11.2015 /nedeľa/ o 13,30 hod. 12.kolo V. liga C Hrochoť – H. Nemce
4. Nedostatky v stretnutí: Predmier /HNS videotechnika/, Čierny Balog /porucha videa/
5. Oneskorené začiatky MFS :
 Černová – Trstená /zmena v ISSF/, Bytčica – Tvrdošín /zmena v ISSF/
 po avizovaných dopravných obmedzeniach z dôvodu rekonštrukcií niektorých cestných úsekov, mostov
a opravy hradu Strečno, žiadame FK a delegované osoby, aby si naplánovali cestu na MFS s dostatočným
predstihom a boli v mieste stretnutia včas.

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)
Dôrazne žiadame FK, ktorým nebol doručený link na elektronický dotazník a následne ešte nevyplnili
dotazník, ktorý sa týka zavedenia videozáznamu na stretnutia mládeže, aby odoslali ihneď e-mail na
mladezssfz@gmail.com, dotazník im bude obratom zaslaný.
1. KM oznamuje:
a) Neskoré začiatky:
 Krasňany – Rajec (dorast) – uvoľnenie šatní po predzápase a neskorá nominácia D,
 S.Ľupča – Hliník n.Hronom (U15) – neskorá nominácia D,
 S.Ľupča – Hliník nad Hronom (U13) – výpadok internetu,
 Brusno – S.Ľupča (U15) – neskorá nominácia D,
 Brusno . S.Ľupča (U13) – neskorá nominácia D,
 Očová – Kremnička (U19) – nomináciu H, ktorú musel zadať do ISSF až R..
b) Žiadame FK Valča (U19) o vyjadrenie k ďalšiemu pôsobeniu v súťaži SsFZ v termíne do 3.11.2015 (utorok).
c) Prijali sme doklady FK Tisovec, týkajúce sa štartu hráča Dominik Švarca (1324946) vo vyššej vekovej kategórii
v zmysle SP a RS SsFZ.
2. KM kontumuje MFS:

a) III.liga dor.sk.Juh – 13.kolo (Tornaľa – Dobrá Niva), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Tornaľa,
podľa SP čl.82/b. Ospravedlnenie FK Dobrá Niva berieme na vedomie, záležitosť odstupujeme DK,
b) IV.liga dor.sk.B – 13.kolo (Rabča – Valča), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Rabča, podľa SP
čl.82/b, záležitosť odstupujeme DK,
c) IV.liga dor.sk.C – 13.kolo (Heľpa – B.Štiavnica), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Heľpa, podľa
SP čl.82/b, Ospravedlnenie FK B.Štiavnica berieme na vedomie, záležitosť odstupujeme DK.
d) IV.liga dor.sk.C – 14.kolo (Kováčová – Kremnička), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Kremnička,
podľa SP čl. 82/f, neoprávnený štart hráča Peter Pavlík (1306131) v čase zastavenej činnosti, záležitosť
odstupujeme DK.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)
D-478 Na základe podnetu KM SsFZ FK Tisovec dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie
družstva na stretnutie III. ligy skupina Juh dorast Detva-Tisovec.
D-506 Na základe podnetu KM SsFZ FK Novoť MŽ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 60 za odmietnutie družstva
pokračovať v stretnutí III. ligy skupina B MŽ Dlhá nad Oravou-Novoť.
D-507 Jakub Borovička 1279165 Bytča 2 SN od 26.10.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-508 Miroslav Veselovský 1284725 Liptovská Lúžna 2 SN od 26.10.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-509 Ján Marcinek 1231635 Lučenec 1 SN od 26.10.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-510 Lukáš Mikuš 1294737 Závažná Poruba 2 SN od 26.10.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-511 Tomáš Hadaš 1173524 Divín 4 SN od 26.10.15, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.
D-512 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Ádám Očko1259301 Čebovce DK na základe DP 38-1 upúšťa od
uloženia DO.
D-513 Ofori Prince 1209537 Stráža 1 SN od 26.10.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-514 Patrik Tolnaj 1259500 Kysucké Nové Mesto 1 SN od 26.10.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-515 Jakub Chriašteľ 1239328 Hriňová 1 SN od 26.10.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-516 Marek Chvalník 1140949 Predmier 5 SN od 26.10.15, DP 37-3 a 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.
D-517 Matej Vorčák 1228928 Bešeňová 1 SN od 26.10.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-518 Viktor Žingor 1179993 Olováry 1 SN od 26.10.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-519 Vojtech Váradi 1214084 Kráľ 1 SN od 26.10.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-520 Jakub Cibuľa 1301786 Hrnčiarske Zalužany 8 SN od 26.10.15, DP 37-3 a 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.
D-521 Matúš Krahulec 1307185 Detva B 2 SN od 26.10.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-522 Lukáš Polák 1306883 Tvrdošín 2 SN od 26.10.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-523 Pavol Haviar 1198574 Medzibrod 4 SN od 26.10.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.
D-524 Peter Rajčok vedúci družstva FK Medzibrod dospelí 4 SN od 26.10.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.
D-525 Na základe podnetu DK ObFZ Žiar nad Hronom Tomáš Šmondrk 1210936 Žarnovica DK hráčovi dňom
29.10.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 3.11.15 zašle na DK
písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (neoprávnený štart na cudzí RP v stretnutí ObFZ Žiar nad Hronom Horná
Ves-Veľká Lehota).
D-526 Miroslav Bačík videotechnik FK Predmier dospelí 3 SN od 26.10.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.
D-527 Štefan Balga 1152289 Čebovce 5 SN od 26.10.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.
D-528 Jozef Albert 1154514 Kráľ 4 SN od 26.10.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.
D-529 Marek Škorňa 1301821 Hrnčiarske Zalužany 5 SN od 26.10.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.
D-530 Ladislav Malich 1119473 Kysucké Nové Mesto 2 SP do 30.6.16, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.
D-531 Filip Žofaj 1305181 Oravská Jasenica 2 SP do 30.6.16, DP 45-2a,m uhradiť 5 € v MZF.
D-532 Dominik Ostrák 136968 Bánová 4 SN od 26.10.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.
D-533 Vladimír Hýll tréner FK Bánová SD 4 SN od 26.10.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.
D-534 FK Bánová SD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 48-1c a 48-4 za neprístojnosť trénera družstva v stretnutí
III.ligy SD Rakytovce-Bánová.
D-535 FK Rakytovce SD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za nedostatočnú usporiadateľskú službu
v stretnutí III.ligy SD Rakytovce-Bánová.
D-536 Patrik Péter 1211080 Čebovce 7 mesiacov nepodmienečne od 26.10.15 do 25.5.16, DP 49-1f, uhradiť 10 € v
MZF.
D-537 FK Čebovce dospelí odobratie 3 bodov, pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 49-1f, 49-4, 49-5 a 32 za
úmyselné prudké udretie R loptou hráčom v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Radzovce-Čebovce.
D-538 Na základe správy DZ Juraj Gelčinský 1210919 Námestovo hráč v termíne do 3.11.15 zašle na DK písomné
vyjadrenie ku svojmu previneniu (kopnutie súpera bez lopty v 59´ stretnutia III. ligy dospelí Martin-Námestovo).
D-539 Na základe správy DZ a dvoch Oznámení o nedostatkoch Martin Chalúpka 1140513 Turčianska Štiavnička DK
hráčovi dňom 26.10.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 3.11.15
zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (neprístojnosti voči delegovaným osobám po stretnutí V. ligy
skupina B dospelí Turčianska Štiavnička-Dúbrava).
D-540 Marián Štefaničiak 1146805 Turčianska Štiavnička 4 SN po uplynutí DO uvedeného pod D-559, DP 48-1c,
uhradiť 10 € v MZF.
D-541 FK Turčianska Štiavnička dospelí pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 48-1c,48-4 a 48-4 za neprístojnosti
hráčov a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí V. ligy skupina B dospelí Turčianska Štiavnička-Dúbrava.
D-542 Vojtech Fukas asistent trénera FK Trstená dospelí 4 SN od 26.10.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.
D-543 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Lietavská Lúčka dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 59 za
nenastúpenie družstva na stretnutie V. ligy skupina A dospelí Lietavská Lúčka-Rajec.

D-544 Koloman Porteleky usporiadateľ FK Kráľ dospelí 4 mesiace nepodmienečne od 26.10.15 do 25.2.16, DP 48-1c
a 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.
D-545 FK Kráľ dospelí pokuta 200 € + 10 €,(uhradiť v MZF), DP 48-1c, 48-4, 64-1a a 64-4 za neprístojnosti
usporiadateľa v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Kráľ-Tornaľa.
D-546 Na základe podnetu KM SsFZ FK Dobrá Niva dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie
družstva na stretnutie III. ligy skupina Juh dorast Tornaľa-Dobrá Niva.
D-547 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 Rabča-Valča.
D-548 Na základe podnetu KM SsFZ FK Banská Štiavnica dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za
nenastúpenie družstva na stretnutie IV. ligy skupina C dorast Heľpa-Banská Štiavnica.
D-549 Na základe podnetu KR SsFZ FK Predmier dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za
porušenie ustanovenia kap. XVI. RS 2015/2016 pri vyhotovovaní videozáznamu zo stretnutia V. ligy skupina A dospelí
Predmier-Bánová (predloženie nefunkčného DVD).
D-550 Ján Mokáň 1274578 Kysucké Nové Mesto 2 SN od 30.10.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-551 Milan Považan 1304712 Nová Baňa 2 SN od 30.10.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-552 Miroslav Kollárik 1314615 Bánová 2 SN od 30.10.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-553 Na základe podnetu KM SsFZ Peter Pavlík 1306131 Kováčová DK hráčovi dňom 30.10.15 pozastavuje výkon
športovej činnosti. Hráč v termíne do 3.11.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (neoprávnený
štart v čase pozastavenia športovej činnosti za 5 ŽK v stretnutí V. ligy skupina C dorast Kováčová-Kremnička).
D-554 Na základe podnetu KM SsFZ Marek Tuharský 1304201 Kováčová hráč v termíne do 3.11.15 zašle na DK
písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (neoprávnený štart hráča v čase pozastavenia športovej činnosti za 5 ŽK v
stretnutí V. ligy skupina C dorast Kováčová-Kremnička).
D-555 Na základe podnetu KM SsFZ Jaroslav Gajdoš vedúci družstva FK Kováčová dorast DK menovanému dňom
30.10.15 pozastavuje výkon funkcie. Menovaný v termíne do 3.11.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu
previneniu (neoprávnený štart hráča v čase pozastavenia športovej činnosti za 5 ŽK v stretnutí V. ligy skupina C
dorast Kováčová-Kremnička).
D-556 Vladimír Hýll tréner FK Bánová SD menovaný v termíne do 3.11.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu
previneniu (neoprávnený výkon funkcie v čase pozastavenia výkonu funkcie v stretnutí II. ligy SD Bánová-Nová Baňa).
D-557 Vladimír Hýll tréner FK Bánová MD menovaný v termíne do 3.11.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu
previneniu (neoprávnený výkon funkcie v čase pozastavenia výkonu funkcie v stretnutí II. ligy SD Bánová-Nová Baňa).
D-558 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 22.10.15 na 1 MFS:
Andrej Kamenský 1300725 Málinec, uhradiť 5 € v MZF.
D-559 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 26.10.15 na 1 MFS:
Filip Vojtek 1259193 Podbrezová B, uhradiť 10 € v MZF.
Tomáš Ševčík 1258625 Krásno nad Kysucou, uhradiť 10 € v MZF.
Erik Ľupták 1197729 Kalinovo, uhradiť 10 € v MZF.
Matúš Ondrejka 1253065 Žarnovica, uhradiť 10 € v MZF.
René Víglašský 1230879 Žarnovica, uhradiť 10 € v MZF.
Juraj Gelčinský 1210919 Námestovo, uhradiť 10 € v MZF.
Matej Čambora 1229025 Staškov, uhradiť 10 € v MZF.
Jozef Dietrich 1079027 Bytčica, uhradiť 10 € v MZF.
Miloš Zuziak 1175070 Bytčica, uhradiť 10 € v MZF.
Tomáš Dianovský 1208398 Diviaky, uhradiť 10 € v MZF.
Marián Štefaničiak 1146805 Turčianska Štiavnička, uhradiť 10 € v MZF.
Jakub Mesík 1319010 Selce, uhradiť 10 € v MZF.
Mário Auxt 1241175 Čierny Balog, uhradiť 10 € v MZF.
Erik Šinkovkin 1258513 Priechod, uhradiť 10 € v MZF.
Jakub Železňák 1281814 Námestovo, uhradiť 5 € v MZF.
Radovan Fujak 1287759 Čadca, uhradiť 5 € v MZF.
Andrej Hojo 1268863 Oravské Veselé, uhradiť 5 € v MZF.
Samuel Horecký 1291618 Nededza, uhradiť 5 € v MZF.
Peter Pavlík 1306131 Kováčová, uhradiť 5 € v MZF.
Radovan Kučera 1307187 Detva B, uhradiť 5 € v MZF.
D-560 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 30.10.15 na 1 MFS:
Jakub Kasák 1298861 Bánová, uhradiť 5 € v MZF.
Adrián Horváth 1331167 Rimavská Sobota, uhradiť 5 € v MZF.
Adrián Greguš 1312413 Čadca, uhradiť 5 € v MZF.
D-561 DK predvoláva na zasadnutie dňa 5.11.15:
o 15:30 hod. zo stretnutia Belá Dulice-Stráža IV. liga skupina Sever dospelí Martin Juríčka R, Slavomír Pšenica
DZ, FK Belá Dulice Milan Kubizňa HU a Milan Kováčik prezident FK, FK Stráža Zuzana Bačinská vedúca družstva a
Pavol Bugáň prezident FK.
o 16:00 hod. zo stretnutia Vinica-Medzibrod IV. liga skupina Juh dospelí FK Vinica Gabriel Zsigmond HU a FK
Medzibrod Ivan Huťka funkcionár 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: Čebovce (Radzovce - Čebovce) – sťažnosť čiastočne
opodstatnená – postúpené DK a ŠTK SsFZ, Kys. N. Mesto (Stráňavy – Kys. N. Mesto) – sťažnosť
neopodstatnená (uhradiť poplatok 40 € v MZF).
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. 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.
5. 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.
6. Licenčný seminár DZ na licenciu A, pre pôsobnosť v súťažiach SsFZ Banská Bystrica a ObFZ sa uskutoční
v mesiaci máj 2016. Termín a miesto budú včas spresnené.
7. Stretnutie KR SsFZ s predsedami KR ObFZ sa uskutoční koncom mesiaca novembra, prípadne začiatkom
decembra. Termín a miesto stretnutia budú zverejnené v najbližšom Spravodajcovi.
8. Zmeny DL: OFK Olováry – OŠK Radzovce, 5D.liga 12.k., 31.10. o 14:00, AR2 MEDVEĎ Jozef za DEBNÁR
Miroslav

Odvolacia komisia SsFZ (predseda Dušan Čaban)
Zasadnutie odvolacej komisie k prerokovaniu podaných odvolaní ŠK Sásová proti rozhodnutiam DK SsFZ
zverejnené v Spravodajcovi č. 14/2015-2016 pod D – 299 a D – 301 sa uskutoční vo štvrtok 5.11.2015 o 15.00 hod.
v sídle SsFZ. Na zasadnutie komisie o 15.30 hod. pozývame funkcionára klubu pána Milana Babiara.

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 6. 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. Podmienkou na
predĺženie licencie je okrem účasti na seminári aj odovzdanie plánu týždenného súťažného mikrocyklu s
konspektmi minimálne 3 tréningových jednotiek ( tlačivá pre plán TMC a konspekt TJ nájdete na stránke
www.ssfz.sk/komisie/trénersko-metodická komisia/denník trénera.
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 6.
novembra 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:
5.- 6. december 2015 (vynútená zmena termínu!), 19. - 20. december 2015, záverečné skúšky 9. február 2016.
Prihlášku na školenie posielajte do 6. novembra 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.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1. Slovenský futbalový zväz získal na sezónu 2015/16 pre FK III. ligy stred partnera TIPOS, ktorý každému klubu
tejto súťaže po splnení určitých podmienok prispeje na činnosť čiastku 1 000 €. Materiály ohľadom spomínanej
záležitosti sme 20 10. 2015 zaslali e mailom všetkým 16 FK III. ligy. Žiadame ich predstaviteľov, aby sa do tohto
projektu zapojili a venovali mu patričnú pozornosť.
2. 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.
3. Tradičné stretnutie vedenia SsFZ s členmi odborných komisií SsFZ sa uskutoční vo štvrtok 5.11.2015 o 17,00
hod. v reštaurácii „U Vinca“ v B. Bystrici. Žiadame touto cestou predsedov jednotlivých komisií, aby koordinovali
termíny svojich zasadnutí s termínom uvedenej akcie a konzultovali so sekretariátom SsFZ účasť svojich členov.

