
Spravodajca č. 50/2015-16                                      17. 6. 2016 
 
Aktív ŠTK a KM  
Tradičný aktív ŠTK a KM sa uskutoční, tak ako sme to avizovali v predchádzajúcich spravodajcoch dňa 24.6.2016 (v 
piatok) o 15,00 hod ., ako obyčajne vo veľkej zasadacej miestnosti OÚ v B. Bystrici, nám. Ľ. Štúra 1. 
Program aktívu: 

1. Otvorenie 
2. Príhovor predsedu SsFZ 
3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2015/2016 – predsedovia odborných komisií SsFZ 
4. Odovzdanie ocenení najúspešnejším kolektívom dospelých a mládeže v súťažnom ročníku 2015/2016 
5. Príprava nového súťažného ročníka 2016/2017 (zmeny v FN a RS SsFZ) 
6. Pridelenie čísel v súťažiach dospelých a mládeže 
7. Záver 

Na aktív pozývame zástupcov FK, ktorých družstvo(á) budú štartovať v súťažnom ročníku 2016/2017 v súťažiach 
riadených SsFZ, sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, zástupcov ŠTK a KM ObFZ v pôsobnosti SsFZ. Osobitné 
pozvánky na aktív nebudeme zasielať. Žiadame touto cestou sekretárov ObFZ, aby o konaní aktívu informovali FK, 
ktorých družstvá postupujú pre nový súťažný ročník do súťaží SsFZ. Zároveň žiadame ObFZ v pôsobnosti SsFZ, aby 
na sekretariát SsFZ najneskôr do 20.6.2016 nahlásili postupujúce družstvá  (nie víťazov) do súťaží dospelých 
a mládeže v riadení SsFZ. U družstiev dospelých zároveň uvedú, či  FK plní podmienku o počte mládežníckych 
družstiev v zmysle RS SsFZ. 
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
1. Z dôvodu aktuálnej informácie o zaradení družstiev SFZ do sú ťaží SsFZ v sú ťažnom ro čníku 2016/2017 

a predpokladaného násleného posunu družstiev v TIPO S III. lige, IV. a V. lige SsFZ, ŠTK SsFZ v zmysle RS 
2015/2016 čl. VI/6,c a dodržania regulárnosti sú ťaží ruší schválené zmeny MFS na 18.6.2016 a naria ďuje 
vyžrebované MFS posledného kola dospelých jarnej časti odohra ť dňa 19.6.2016 /nedeľa/o 17,30 hod.  

2. Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2016/2017 si FK /od 30.5.2016/ aktivujú cez ISSF – 
Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 17.6.2016. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje 
družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzania farby dresov v príhláške je len pre súťaže dospelých. 
Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2016 . Výška štartovného 
vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500 / 370 / 230 €).  

3. Požiadavky FK k prideľovaniu čísel pre nový súťažný ročník 2016/2017 /dospelí, mládež/ sa budú spracovávať na 
Stredoslovenskom futbalovom zväze v BB dňa 21.6.2016, oficiálne budú zverejnené v piatok 24.6.2016 na aktíve 
ŠTK a KM. 

4. V zmysle čl. 82/1/b SP trestáme FK Hrochoť hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 25. kola V. 
ligy D Hontianske Nemce – Hrochoť a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK Hontianske Nemce 3 body a skóre 3:0. 
Prípad odstupujeme DK SsFZ.   

5. Aktuálne umiestnenie družstiev v súťažiach SFZ – SsFZ je na web-stránke SsFZ – Priebežný stav súťaží. 
6. Termínová listina pre súťažný ročník 2016/2017 je k nahliadnutiu na stránke SsFZ – Komisie – ŠTK – materiály. 
7. ŠTK SFZ oznamuje, že dňom 20.5.2016 je možné sa prihlasovať /podaním prihlášky v ISSF - SC/ do Slovnaft 

Cupu 2016/2017 v termíne do 20.6.2016, ktorého podľa RS SFZ majú právo zúčastniť sa len FK I., II., III., IV. 
a V.ligy. Žrebovanie 1.kola sa uskutoční dňa 12.7.2016. 

8. Na základe písomného vzdania stretnutia zo strany CŠK Cinobaňa rušíme odohratie MFS 26. Kola V. ligy sk. D 
Kokava n/Rimavicou – Cinobaňa. 

 
Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)  
Uzávierka prihlášok družstiev mládeže bude 20.6.201 6 (pondelok) o 12,00 ! 
1. KM oznamuje:  

a) Prihlášky družstiev mladeže pre nový súťažný ročník 2016/2017 si FK aktivujú cez ISSF – 
Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne najneskôr  do 20.6.2016 (pondelok) do 12,00. 
Dňa 20.6.2016 po 12.00 KM uzatvorí prijaté prihlášky a začne s pride ľovaním žrebovacích čísel . 
Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. 

b) Predpoklad neoficiálneho zverejnenia pridelených štartovných čísel je v utorok 21.6.2016 do 24,00 formou e-
mailu družstvám, ktoré zadali na adresu mladezssfz@gmail.com. 

c) Tlačivo a usmernenie k Dohodám o spoločnom družstve môžu FK nájsť na: www.ssfz.futbalnet.sk – 
štruktúra – komisia mládeže –materiály ,  
www.ssfz.sk  – komisia mládeže – materiály. 

d) Stretnutie II. ligy U19, U17 – 28.kolo (Bánová – Rakytovce)je zrušené.  
e) Akceptujeme splnenie povinnosti zo SP a zaslanie RP (Dalibor Gluch - 1344507) – FK Rabča. 
f) Berieme na vedomie vyjadrenie FK L. Mikuláš (U17)  k nenatáčaniu videozáznamu. 
g) Nedostatky v stretnutiach 

S. Ľupča – Tisovec (U13) – chýbajúci vedúci domáceho družstva. 
h) Odstupujeme odborným komisiám : 

DK SsFZ – FK Bytča (U17), nenastúpenie na stretnutie, 
KR SsFZ – R Moják, neuvedenie skutočného ÚHČ, 
KR SsFZ – R M. Kováč, nezaznamenanie vedúceho družstva v MFS S.Ľupča –Tisovec (U13). 



i) Neskoré začiatky: 
Staškov – O.Jasenica (dorast) – neskorý príchod H (porucha autobusu), 
Skalité – Rajec (dorast) – neskorý príchod H, 
RK Černová – O.Polhora (dorast) – neskorá nominácia H, 
P.Č.Balog – Hliník n.Hronom (žiaci) – neskorá nominácia H. 

Upozor ňujeme FK, že po 3. čerpaní čakacej doby v prebiehajúcom sú ťažnom ro čníku odstúpime prípady 
neskorých príchodov DK SsFZ. 
 
2. KM schva ľuje  zmeny termínov, miest a časov: 
Zmeny termínov v poslednom kole boli povolené a bez poplatkov výnimočne z dôvodu nariadených stretnutí 
dospelých v nedeľu a vzhľadom na prebiehajúce ME vo futbale. 
Dorast 

a) IV. liga dor.sk.C – 28.kolo (B. Štiavnica  – Heľpa) 18.6.2016 o 11,00 hod.  
b) IV. liga dor.sk.D – 26.kolo (Málinec  – Kokava nad Rimavicou) z 18.6. na 17.6.2016 o 17,00. 

Žiaci 
a) II. liga U15, U13 sk.Sever–26.kolo (Belá – Byt ča) z 18.6. na 17.6.2016 o 16,00 a 18,00. 

 
3. KM kontumuje  stretnutia: 

a) II. liga U17 – 27.kolo (Zvolen – Bytča), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Zvolen, podľa SP čl. 
82/b, 

b) II. liga U13 s.Juh – 25.kolo (Detva – Lučenec), priznávame 3 bodya skóre 3:0 v prospech FK Detva, podľa SP 
čl. 82/b, 

c) III. liga U15 sk.C – 21.kolo (Sliač – Hriňová), priznávame 3 body a skóre 0:6 ponechávame v platnosti, podľa 
SP čl. 82/g. 

 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)  
D-1082 Dušan Vidiečan 1246569 Sásová 4 mesiace nepodmienečne od 9.6.16 do 8.10.16, DP 37-3 a 48-1c, uhradiť 
10 € v MZF. 
D-1083 Andrej Dubovický 1104134 Sásová 3 SN od 9.6.16, DP 48-1a a 64-1a, uhradiť 10 € v MZF. 
D-1084 Tomáš Libič 1101212 Sásová 8 SN od 9.6.16, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.    
D-1085 Rastislav Kollár 1059553 Sásová 3 mesiace nepodmienečne od 9.6.16 do 8.9.16, DP 49-1b a 48-1c, uhradiť 
10 € v MZF.    
D-1086 Tomáš Ondrejka 1134970 Sásová 8 SN + zmena podmienečného DO D-598 2 stretnutia na nepodmienečný 
od 9.6.16, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.  
D-1087 Miloš Petrík vedúci družstva FK Sásová 4 SN od 9.6.16, DP 48-1c a 64-1a, uhradiť 10 € v MZF. 
D-1088 FK Sásová dospelí pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 48-1a, 48-1c, 48-4, 58-1a, 58-3, 64-1a a 64-4 za 
neprístojnosti hráčov, vedúceho družstva, priaznivcov družstva a neplnenie si povinností vedúcim a kapitánom 
družstva v a po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Šálková-Sásová.   
D-1089 Martin Štulajter 1160131 Šálková 8 SN od 9.6.16, DP 48-1c a 64-1a, uhradiť 10 € v MZF. 
D-1090 Na základe podnetu KM SsFZ Xaver Kamhal 1278285 Ružomberok Černová 4 SN od 10.6.16, DP 53-1 a 53-
2b, uhradiť 5 € v MZF. 
D-1091 Na základe podnetu KM SsFZ Július Kudlička vedúci družstva FK Ružomberok Černová 6 SN od 10.6.16, DP 
53-1 a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF. 
D-1092 Na základe podnetu KM SsFZ Miroslav Žákovský tréner FK Ružomberok Černová dorast DK na základe DP 
38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF. 
D-1093 Na základe podnetu KM SsFZ Martin Kovalčík 1318122 Ružomberok Černová DK na základe DP 38-1 upúšťa 
od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF. 
D-1094 Na základe rozhodnutia Odvolacej komisie SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 49/2015-16 FK Martin dospelí 
pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-1c za fyzické napadnutie priaznivca domácich priaznivcom hostí 
v stretnutia III. ligy dospelí Makov-Martin. 
D-1095 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Hrochoť dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 59 za 
nenastúpenie družstva na stretnutie V. ligy skupina C dospelí Hontianske Nemce-Hrochoť. 
D-1096 Marko Horváth 1300803 Kokava nad Rimavicou 1 SN od 13.6.16, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF. 
D-1097 Jakub Pekný 1307980 Rajec 2 SN od 13.6.16, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-1098 Matej Rolinec 1308099 Rajec 2 SN od 13.6.16, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-1099 Pavol Kumor 1293497 Oravské Veselé 2 SN od 13.6.16, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-1100 Ján Husár 1343574 Hrnčiarske Zalužany 2 SN od 13.6.16, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-1101 Jaroslav Páleník 1137628 Staškov 1 SN od 13.6.16, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-1102 Peter Samec 1230609 Strečno 1 SN od 13.6.16, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-1103 Štefan Martinka 1179261 Lietavská Lúčka 1 SN od 13.6.16, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-1104 Dušan Kliment 1128115 Nižná 1 SN od 13.6.16, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-1105 Vojtech Váradi 1214084 Kráľ 1 SN od 13.6.16, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-1106 Vincent Nászali 1052296 Kamenné Kosihy 1 SN od 13.6.16, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-1107 Vladimír Harman 1165127 Krásno nad Kysucou 4 SN od 13.6.16, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF. 
D-1108 Milan Slobodník 1170473 Priechod 1 SN od 13.6.16, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF. 
D-1109 Juraj Valášek 1228249 Žabokreky na 1 SP do 31.10.16, uhradiť 10 € ´v MZF. 



D-1110 Na základe správy DZ Matej Jedinák 1184589 Zborov nad Bystricou DK hráčovi dňom 16.6.16 pozastavuje 
výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 21.6.16 zašle na DK písomné vyjadrenie ku 
svojmu previneniu (sotenie do rozhodcu v 66´ stretnutia V. ligy skupina A dospelí Rudina-Zborov nad Bystricou). 
D-1111 Na základe podnetu KM SsFZ FK Bytča MD pokuta 150 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie 
družstva na stretnutie II. ligy MD Zvolen-Bytča. 
D-1112 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Kremnička, Belá, Rakytovce, Sásová, Rudina a 
Lučenec dospelí pokuta po 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac máj 2016 
v stanovenom termíne. DK pod ľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu na splnenie uložene j peňažnej povinnosti do 
21.6.16 a zároveň pod ľa DP 64-7 upozor ňuje na skuto čnos ť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia 
povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DO (pozastavenie sú ťažnej činnosti družstva pod ľa DP 43-5, 
ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov at ď.). FK do stanovenej lehoty predložia na sekretariát SsFZ 
doklad o úhrade nedoplatku. 
D-1113 FK Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za neprístojnosti 
hráčov v a po stretnutí a vedúceho družstva po stretnutí II. ligy MD Lučenec-Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. 
D-1114 FK Lučenec MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za neprístojnosti hráčov v a po stretnutí 
a neplnenie si povinností hlavným usporiadateľom po stretnutí II. ligy MD Lučenec-Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. 
D-1115 Peter Urgela vedúci družstva FK Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa MD 4 SN od 16.6.16, DP 48-1c, uhradiť 5 € 
v MZF. 
D-1116 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 13.6.16 na 1 MFS: 
 Róbert Špilák 1276688 Skalité, uhradiť 5 € v MZF. 
 Tomáš Belopotočan 1302719 Habovka, uhradiť 5 € v MZF. 
 Dávid Paršo 1280061 Šálková, uhradiť 5 € v MZF. 
 Filip Borovička 1300409 Cinobaňa, uhradiť 5 € v MZF. 
 Jozef Stašák 1304854 Oravské Veselé, uhradiť 5 € v MZF. 
 Martin Kočí 1284463 Liptovský Hrádok, uhradiť 5 € v MZF. 
 Adrián Cibuľa 1300349 Hrnčiarske Zalužany, uhradiť 5 € v MZF. 
 Martin Trnavský 1295371 Hnúšťa, uhradiť 5 € v MZF. 
Rastislav Šuty 1260032 Bytča, uhradiť 10 € v MZF. 
Ján Kurtulík 1234375 Oravské Veselé, uhradiť 10 € v MZF. 
Juraj Buška 1239134 Trstená, uhradiť 10 € v MZF. 
Ivan Belluš 1218637 Medzibrod, uhradiť 10 € v MZF 
Zoltán Cibuľa 1218631 Slovenské Ďarmoty, uhradiť 10 € v MZF. 
Jakub Ďuriš 1252007 Strečno, uhradiť 10 € v MZF. 
Michael Kostolný 1258353 Bánová, uhradiť 10 € v MZF. 
Martin Lopušan 1176493 Varín, uhradiť 10 € v MZF. 
Stanislav Polák 1208921 Oravská Jasenica, uhradiť 10 € v MZF. 
Michal Olejár 1125524 Demänová, uhradiť 10 € v MZF. 
Marián Ladňák 1154815 Kláštor pod Znievom, uhradiť 10 € v MZF. 
Peter Slobodník 1130182 Selce, uhradiť 10 € v MZF. 
Maroš Zimnikoval 1232977 Šálková, uhradiť 10 € v MZF.  
D-1117 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 ŽK od 13.6.16 na 1 MFS: 
 Mário Janiga 1155603 Bešeňová, uhradiť € v MZF. 
 Martin Drexler 1217701 Štiavnické Bane, uhradiť € v MZF. 
D-1118 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 ŽK od 16.6.16 na 1 MFS:  
 Michal Pleva 1305666 Námestovo, uhradiť 5 € v MZF. 
D-1119 Žiados ť o podmiene čné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:  
            Dávid Vaňovec 1316205 Krásno nad Kysucou na 1 SP do 31.10.16, uhradiť 5 € v MZF. 
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP SFZ. 
 
Komisia rozhodcov (predseda Ján Tom čík) 

1. Prerokované boli sťažnosti FK: Kokava n. R. (Hnúšťa – Kokava n. R.) - sťažnosť čiastočne opodstatnená, 
Zborov n. B.  (Rudina – Zborov n. B.) – sťažnosť čiastočne opodstatnená. 
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. 

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

3. KR SsFZ oznamuje, že  s platnosťou od 20.6.2016 ruší všetky doterajšie vetácie  a iné výhrady klubov voči 
R a DZ. Zároveň v termíne do 10.7.2016 umožňuje klubom prostredníctvom svojich prezidentov uplatniť nové 
písomné požiadavky na KR SsFZ z dôvodu vetácie R a DZ s podmienkou ich riadneho zdôvodnenia. 
Zdôvodnené a podpísané požiadavky je potrebné zaslať ako prílohu k e-mailu výhradne na adresu ved. OÚ 
ludovit.perasin@gmail.com.  

4. Dôrazne upozor ňujeme R a DZ na ich povinnos ť mať na stretnutí k dispozícii a v prípade potreby použiť 
novú formu tlačiva „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“ , ktorá je už dlhodobo zverejnená na webe 



SsFZ v časti „Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály“. V prípade použitia starého tlačiva KR SsFZ 
automaticky pristupuje k pozastaveniu delegácie R alebo DZ. 

5. Dôležitý oznam na základe rozhodnutia VV SsFZ: 
a. Na základe požiadavky funkcionárov FK na aktívoch vedenia SsFZ s nimi, upravujeme znenie 

ustanovenia uvedeného v ods. 14, štvrtej odrážke, kap. XX. Rozpisu súťaží Vo futbale 2015/2016 
nasledovne: - popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK – v rubrike „Dôvod“ heslovite uviesť 
dôvody oboch napomenutí hráča. 

6. Letný seminár všetkých rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + 
lekárske potvrdenie)  – 17. júl 2016 v B. Bystrici. Rozhodcovia, ktorí chcú absolvova ť limit programu 
TALENT, majú možnos ť sa vopred prihlási ť na e-mailovú adresu ivanrostar1948@gmail.com  do 
30.6.2016 (LIMITY: 3. liga - 20 x 150 m beh (30 s.) , 50 m chôdza (40 s.), program TALENT - 20 x 150 m 
beh (30 s.), 50 m chôdza (35 s.)).  Nenahlasujte sa na email p. Poláčka! 
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií 
zúčastniť. 

7. Žiadame všetkých R a DZ o dôsledné naštudovanie zmien v Pravidlách futbalu, ktoré nadobudnú 
platnos ť 1.7.2016, nako ľko budú predmetom prednášky a následnej diskusie po čas letného seminára. 

8. Ospravedlnenie R: Bujňáková 19.6. neskoro, Urda PN od 14.6., Krahulec 24.6.-8.8. a PD celá JČ, Šmidriak 
19.6. neskoro, Jaroščiak 18.6. neskoro, 

 
Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban) 
Odvolacie konanie -  1/2016  
Odvolanie MŠK FOMAT Martin  voči rozhodnutiu DK SsFZ  pod D - 604 zverejnené v Spravodajcovi č.38/2015-2016. 
Odvolanie FK Lisková  voči rozhodnutiu DK SsFZ pod D –786 zverejnené v Spravodajcovi č.42/2015-2016. 
  
Odvolacia komisia podané odvolania preskúmala  a uzniesla sa na nasledovných rozhodnutiach: 
 K bodu 1: OK/1/2016  
OK SsFZ  v zmysle čl. 85 bod 2d,  DP SFZ  ruší rozhodnutie disciplinárnej komisie a vracia vec  so svojim písomným 
stanoviskom DK SsFZ na nové konanie a rozhodnutie. 
 
K bodu 2:  OK/ 2/2016 
OK SsFZ  v zmysle čl. 85 bod 2b DP SFZ odvolanie zamieta. 
Dôvod:   Disciplinárne opatrenie  D – 786 pokuta 50.- EUR bolo DK SsFZ  na návrh KM SsFZ uložené v súlade 
s článkami DP SFZ  64 - 1a a 64 – 4.  
KM SsFZ  predložila podnet na uloženie pokuty z dôvodu opakovaných neskorých príchodov  SŽ  Lisková na 
stretnutia a tým zapríčinenia oneskorených začiatkov stretnutí  v  Zakamennom, Diviakoch a Rabči. 
 KM SsFZ v US č. 11/2015-16 upozornila všetky kluby, že v prípade opakovania neopodstatneného čerpania čakacej 
doby, po treťom prípade odstúpi kluby na uplatnenie opatrení DK SsFZ, čo v priebehu ročníka uplatňovala.           
 Poplatok za odvolanie 3O.- EUR bude zahrnutý do MZF. 
 
Komisia ženského futbalu (predseda  Ladislav Németh ) 
1/   Schvaľuje výsledok stretnutia Regionálnej ligy junioriek Martin – FDK Čadca   
2/  Schvaľuje konanie stretnutia 10. Kola Regionálnej ligy junioriek Bziny – FK Pohronie v nedeľu 19. 6. o 10,00 
hodine na štadióne v Oravskom Podzámku.   
3/  Schvaľuje nomináciu hráčok na  medzinárodný dvojzápas Výberov SsFZ kategórií U-15 a U-13  proti regionálnym 
výberom  Moravy v Ostrave dňa 18. 6. 2016.      
4/  Oznamuje zástupcom všetkých klubov ženských stredoslovenských súťaží, že hodnotiace stretnutie klubov  sa 
uskutoční v pondelok  20.6.2016 o 16,30 hodine v sídle Fomatu v Martine na ZŠ Hurbanova.  Všetci zástupcovia sú 
povinní na tomto stretnutí záväzne sa vyjadriť k účinkovaniu v nastávajúcej sezóne.  
 
Matri čná 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. VV SFZ, na svojom zasadnutí 4.5.2016 schválil úpravu RaPP. Tento novelizovaný dokument nájdete na adrese: 
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html, prípadne na stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ 
A NORMY pod názvom: Registra čný a prestupový poriadok  (účinný od 15.6.2016). 
Upozorňujeme funkcionárov FK, aby si tento dôležitý dokument v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom 
najbližšieho registračného obdobia (1.7.2016) pozorne preštudovali a predišli tak prípadným chybám, 
vyplývajúcim z nevedomosti. Pri tejto príležitosti upozorňujeme najmä na čl. 18 Transfer hráča, (1) a (11), čl. 19 
Registračné obdobia (2) a (8), čl. 37 Odstupné za amatéra (1), (2) a (6) a čl. 44 Prechodné ustanovenia (3). 

 
Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Ková č) 



1. TMK SsFZ v spolupráci s ObFZ Lučenec bude organizovať doško ľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA 
GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín dňa 29. 
augusta (pondelok – štátny sviatok) 2016 v Kalinove  od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať 
vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 20. augusta  mailom na adresu 
peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 
Účastnícky poplatok 10.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 
SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700 , správa pre príjmatela: meno a priezvisko. 

 
Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Ma tejka)  
1. 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. Na základe rozhodnutia VV SsFZ pripravuje sekretariát SsFZ, ako prílohu k RS SsFZ 2016/2017 kontaktný 
adresár klubov , štartujúcich v súťažiach SsFZ. Tento zjednodušený adresár (nechceme nahrádzať informácie 
uvedené v ISSF) by mal obsahovať telefonické kontakty na predsedu (štatutára) FK a manažéra klubu (prípadne 
doplníme o farbu dresov družstva dospelých) a mal by zjednodušiť komunikáciu medzi jednotlivými zložkami SsFZ 
a klubmi, ako aj medzi klubmi navzájom. Na zber uvedených údajov použijeme jednoduchú „návratku“ , ktorú 
nájdete na stránke www.ssfz.sk v časti aktuality, ako aj na stránke www.ssfz.futbalnet.sk . 

3. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 24.6.2016 o 11,00 v B. Bystrici v mieste konania Aktívu ŠTK a KM. 
 


