
Spravodajca č. 4/2016-17                                             22. 7. 2016 
 
 
 
Vedenie SsFZ so znepokojením konštatuje, že doteraz  len asi 50 futbalových klubov reagovalo na požiada vku 
sekretariátu – zasla ť návratku s kontaktnými údajmi klubov, ktorých druž stvá budú ú činkova ť v sú ťažiach 
SsFZ. Priatelia, adresár FK chceme pripravi ť predovšetkým ako pomôcku pre vás. No bez sú činnosti s vami to 
nepôjde. Preto, oneskorenci, konajte čo najskôr. 
 
Upozornenie:  
Vyžrebovanie jednotlivých súťaží (aj s akceptovanými výnimkami z hracích dní a časov) nájdete na stránke 
www.ssfz.sk. v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ. Na úprave výnimiek v systéme futbalnet sa trvale pracuje (pracné), počítame, 
že to bude upravené v horizonte jedného týždňa. 
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
1. ŠTK SsFZ schvaľuje zmeny hracích dní a UHČ v MFS: 

• 05.08.2016 /piatok/ o 17,30 hod. 1.kolo TIPOS III.liga Žarnovica – L.Štiavnica   
• 15.09.2016 /štvrtok/ o 16,30 hod. 1.kolo V. liga A Terchová – Predmier   
• 05.11.2016 /sobota/ o 13,30 hod. 5.kolo IV. liga S Stráňavy – T.Štiavni čka 

2. Podľa čl. VI./7/b SP nariaďujeme odohrať MFS: 
• 30.07.2016 /sobota/ o 17,30 hod. 15.kolo TIPOS III. liga N. Baňa – Podbrezová B  

3. V zmysle SP čl.20/1 schvaľujeme dohody o striedavom štarte hráčov pre FK: MFK Ružomberok/ŠKM Liptovský 
Hrádok, MFK Lokomotíva Zvolen/MFK Detva, FK Dukla Banská Bystrica/TJ ŠK Kremnička.  

4. Vyžrebovanie 1.kola Slovenského pohára – Slovnaft cup 2016/2017: 
24.7.2016 o 17,00 hod.: 
Radzovce/Nová Baňa, Štiavnické Bane/Šalková, Rosina/nasadená/, Varín/Stráža, Belá/Bytča 18,00, 
Rajec/Krásno, Selce/Revúca, Vrútky/Diviaky, Žabokreky/Liptovská Štiavnica, Chlebnice/Tvrdošín, 
Tisovec/Tornaľa, Černová/Kováčová, Bešeňová/Badín, Terchová/Oravské Veselé, Oravská Poruba/Závažná 
Poruba, Olováry/Lučenec, Priechod/Veľký Krtíš, Strečno/Teplička nad Váhom, Višňové/Nižná, Jesenské/Vinica, 
Liptovské Sliače/Turčianska Štiavnička, Palúdzka/Žarnovica, Oravská Jasenica/Liptovský Hrádok, Hnúšťa/Poltár, 
Zborov nad Bystricou/Kysucké Nové Mesto, , Skalité/Čadca. 
31.72016 o 17,00 hod.:  
Lovča/Pliešovce, Hajnáčka/Slovenské Ďarmoty 
Nasadení do 2.kola: Rosina, Medzibrod, Fiľakovo 
Postupový kľúč 2.kola Slovnaft Cupu je zverejnený na Futbalnet – Správy – SP. Upozorňujeme FK, že odmena 
delegovaných osôb v 1. Kole SC, pre kluby v pôsobnosti SsFZ, je po dohode regiónov vo výške odmien v MFS IV. 
ligy: R – 23/45, AR – 14/45, DZ – 14/45, náklady FK na jedno stretnutie 1. kola SC (do MZF) sú 267,81 € 

5. Začiatok súťažného ročníka 2016/2017 je stanovený na:  
• 24.7.2016 /1. kolo Slovnaft cup/  
• 31.7.2016 /15.kolo TIPOS III.liga/ 
• 7.8.2016 /IV. a V.liga/.  

6. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2015/2016 dospelých a Termínová listina pre súťažný ročník 2016/2017 sú na 
stránke SsFZ – Komisie – ŠTK – materiály.  

7. Berieme na vedomie vyjadrenie FK Čadca k rekonštrukcii šatní a soc. zariadení aj s termínom ukončenia prác. 
8. Prvé zasadnutie ŠTK SsFZ sa uskutoční dňa 28.7.2016 v Brezne. 
9. Obhliadku futbalových ihrísk nových resp. staronových FK v súťažiach SsFZ vykonajú zástupcovia ŠTK SsFZ 

podľa harmonogramu:  
1.8.2016 

• OFC Liptovské Sliače    8.00 – 9.00 
• TJ Družstevník Oravská Poruba   9.30 – 10.00 
• Slovan Rudinská    11.00 -  12.00 
• TJ Višňové    13.00 – 14.00 
• TJ Družstevník Blatnica   15.00  -   16.00 

2.8.2016 
• TJ Tatran Muráň     9.00 - 10.00 
• Veľký Blh   11.00 - 12.00 
• TJ Santrio Láza   13.00 – 13.30 
• Slovan Tomášovce   14.00 -  15.00 
• MFK Strojár Krupina   16.00 – 17.00  
Obhliadku u FK Banská Štiavnica a Hliník n. Hronom vykoná predseda ŠTK SsFZ ako delegovaná osoba na 
stretnutí. 

 



Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)  
Dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže a Dohody o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže je 
možné predkladať do 5.8.2016 ( formouskenu, resp. fyzicky na sekretariát).  
1. KM oznamuje: 

a) Žiadame FK v termíne do 26.7.2016  o kontrolu požadovaných výnimiekna stránke www.ssfz.sk – Rozpis 
súťaží, o ktoré si požiadali v prihláške, resp. na aktíve ŠTK a KM.Rozdielne zistenia FK odošlú  e-mailom na 
mládežssfz@gmail.com. 
Trvalé výnimky nie sú ešte aktuálne na Futbalnete , po odkontrolovaní v RS budú dopĺňané na Futbalnet 
priebežne, najneskôr do začiatku konkrétnej súťaže.  

b) Možnosť podávania trvalých výnimiek pre jarnú časť ročníka 2016/2017 bude zverejnená pred štartom jarnej 
časti SR, v rámci jesennej časti SR 2016/2017 je  možné podávať žiadosti už len na jednotlivéstretnutia 
štandardnýmpostupom v zmysle RS. 

c) Oprava – trvalá výnimka pre  OŠK Ludrová U19 – sobota UHČ dospelých.  
d) Pri žiadosti o zmenu termínu a času stretnutia, v prípade, že je potrebný súhlas súpera v zmysle RS a nebol 

do zasadnutia KM - spravidla vo štvrtok do 12,00 súhlas podaný, komisia žiadosť zamietne a bude potrebné 
nové podanie obidvoch klubov. 

e) V týždni konania stretnutia už KM schváli zmenu termínu stretnutia len v prípade nariadenie RÚVZ(Materiály - 
usmernenie KM k možnému zrušeniu stretnutia z dôvodu chorobnosti hráčov). 

f) Povinné vyhotovenie videozáznamov v súťažnom ročníku 2016/2017 – 2. liga U19,17, 3. liga U19 Sever, Juh 
a 2. liga U15 Sever, Juh. 

g) Dohody – o vytvorení spoločného družstva a o striedavom štarte hráčov s pokynmi sú zverejnené v časti  
Komisie -Komisia mládeže- Materiály.  

h) Schvaľovanie Dohôd o spoločnom družstve a striedavom štarte hráča bude prebiehať v zmysle pokynov 
uverejnených v časti Materiály a budú zverejnené v US dňa 5.8.2016. 

i) Žiadame FK, aby sa na členov KM obracali prednostne a predovšetkým  formou e- mailu: 
mladezssfz@gmail.com, kde im bude tak isto odpovedané spravidla v daný deň.  

 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)  
D-1120 Na základe DP 17-13, DK prerušuje disciplinárne sankcie udelené na časové obdobie do 27.7.16 nasledovne: 
Jakub Málik 1299225 Rakytovce DS je účinná od 28.7.16 do 10.8.16. 
Milan Jurga vedúci družstva FK Čierne do 10.8.16. 
Štefan Cisárik tréner FK Čierne do 10.8.16. 
Koloman Porteleky usporiadateľ FK Kráľ do 17.8.16. 
Marek Bačík 1124838 Demänová do 17.8.16.  
Peter Melich asistent trénera FK Málinec do 17.8.16. 
Róbert Boženík hlavný usporiadateľ FK Terchová do 31.8.16. 
Roman Ciprus predseda dozornej rady FK Rimavská Sobota do 31.8.16. 
Stanislav Kršák vedúci družstva FK Kremnička do 10.9.16. 
Miroslav Vyhrabáč 1301451 Málinec do 15.9.16. 
Miroslav Rosiar DZ do 24.9.16.  
Viliam Berník vedúci družstva FK Vrútky do 29.9.16. 
Ivan Krámar tréner FK Vrútky do 29.9.16. 
Dominik Badáň 1272560 Martin do 29.9.16. 
Rastislav Kollár 1059553 Sásová do 13.10.16. 
Jakub Sloviak 1198181 Terchová do 1.11.16. 
Dušan Vidiečan 1246569 Sásová do 12.11.16. 
D-1 DK upozorňuje funkcionárov FK, hráčov, členov realizačných tímov, rozhodcov a DZ na ustanovenia 
Disciplinárneho poriadku SFZ účinného od 1.7.2016 a zároveň im odporúča, aby sa s týmito ustanoveniami dôsledne 
oboznámili a v praxi ich správne aplikovali. 
D-2 DK upozorňuje funkcionárov FK, hráčov, členov realizačných tímov, rozhodcov a DZ na ustanovenia kap. XIX. 
a XX. RS 2016/2017 a zároveň im odporúča, aby sa po zverejnení RS 2016/2017 s týmito ustanoveniami dôsledne 
oboznámili a v praxi ich správne aplikovali. 
D-3 DK upozorňuje funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v Slovenskom pohári, že hráč môže počas 
účinnosti disciplinárnej sankcie na počet súťažných stretnutí, ktorá mu bola uložená v súťažiach SsFZ za previnenie 
v jarnej časti ročníka 2015/2016 (disciplinárna sankcia, resp. jej časť sa preniesla do súťažného ročníka 2016/2017), 
nastúpiť v stretnutiach Slovenského pohára. 
D-4 Zostatky DS pozastavenie výkonu športu z jarnej časti ročníka 2015/2016 uložených podľa článku 17 DP u 
jednotlivcov z družstiev vypadávajúcich do súťaží ObFZ:      
Martin Ďurica 1127218 Lietavská Lúčka-1 súťažné stretnutie nepodmienečne. 
Erik Celeng 1209612 Kamenné Kosihy-1 súťažné stretnutie nepodmienečne. 
Marek Martan 1235628 Pribylina-1 súťažné stretnutie nepodmienečne. 
Šimon Jánošík 1296702 Terchová-1 súťažné stretnutie nepodmienečne. 
Kevin Kalmár 1265451 Želovce-1 súťažné stretnutie nepodmienečne. 
Štefan Binder 1305573 Banská Štiavnica-1 súťažné stretnutie nepodmienečne. 
Jakub Macek 1306516 Oravský Podzámok-3 súťažné stretnutia nepodmienečne. 
Marek Bačík 1124838 Demänová od 28.7.16 do 17.8.16.  
Tibor Mikuš 1362288 Halič-1 súťažné stretnutie nepodmienečne. 



D-5 DK žiada DK ObFZ o predloženie zostatkov DS pozastavenie výkonu športu z jarnej časti ročníka 2015/2016, 
uložených podľa článku 17 DP u jednotlivcov a DS kolektívov prechádzajúcich do súťaží SsFZ. 
D-11 Žiados ť o podmiene čné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:  
        D-909 Miroslav Vyhrabáč 1301451 Málinec zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF.          
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvola ť pod ľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP SFZ. 
 
Komisia rozhodcov (predseda Ján Tom čík) 
1. Náhradné letné fyzické previerky a náhradný letn ý seminár všetkých rozhodcov a delegátov zväzu  (3.,4.,5. 

liga, PT) sa uskutočnia 12. augusta 2016 o 15,30  v priestoroch futbalového štadióna Štiavničky v Banskej 
Bystrici. Rozhodcovia 3. ligy a programu Talent sú povinní pr edloži ť lekárske potvrdenie od 
telovýchovného lekára , ostatní rozhodcovia od všeobecného lekára . Bez predloženia príslušného dokladu 
nebudete pripustení k vykonaniu FP!  , kde R absolvujú FP a spolu s DZ sa zúčastnia písomného testu zo 
zmien v PF a ústnych pohovorov zo zmien v PF. 
Materiál  o zmenách PF je zverejnený na web stránke SsFZ v sekciách Komisie – Komisia rozhodcov – 
Materiály , resp. Komisie – Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu - Materiály . 
Žiadame R a DZ o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedených akcií 
zúčastniť, nakoľko je to základná podmienka pôsobenia v súťažiach SsFZ. 

2. Žiadame všetkých R a DZ, ktorí sa zú častnia náhradného LS a FP, o dôsledné naštudovanie zmien 
v Pravidlách futbalu, ktoré nadobudli platnos ť 1. 7. 2016, nako ľko budú predmetom testov a ústnych 
pohovorov. 

3. Náhradných FP sa zú častnia nasledovní R : III. liga : Horák, Chudý, Korista, Králik, Slašťan  IV. liga : Dobrocký, 
Kalmár, Krajník, Machyniak, Pásztor, Stankovianska, Šlapka, Urda, Wojčík,  V. liga : Auxt, Backa, Bušo, Dibdiak, 
Dikoš, Ďuriník, Farský, Filkus, Frontová, Hanuska, Hromádka, Hucák, Ištvánik, Jacková, Janec, Kmetík, Kubačka, 
Marko, Martvoň, Matejčík, Melich, Pataki, Pelle, Riša, Rogoň, Štefan Tokár, Žubor, Žuffa          

4. Náhradného LS sa zú častnia nasledovní R :  III. liga : Korista, Králik, Slašťan  IV. liga : Kalmár, Krajník, 
Machyniak, Stankovianska, Wojčík, V. liga : Auxt, Backa, Bušo, Dibdiak, Dikoš, Ďuriník, Farský, Frontová, 
Hanuska, Hromádka, Hucák, Ištvánik, Janec, Kmetík, Kubačka, Marko, Martvoň, Matejčík, Melich, Rogoň,  Tokár, 
Žubor, Žuffa  

5. Náhradného LS sa zú častnia nasledovní D : Babka, Doboš, Vorel, Libiak, Chvíľa, Klepáč. 
6. KR upozor ňuje FK na povinnos ť uvedenú v kapitole XVI. bod 6 Rozpisu sú ťaží vo futbale 2016/2017: 

Usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť príslušný typ kábla zodpovedajúceho aktuálnym štandardom, aby 
v prípade potreby bolo možné videotechnikom po MFS videozáznam prehrať na notebook, prípadne počítač R, 
resp. DZ 

7. KR upozor ňuje R,  ktorí ukončili štúdium na povinnosť oznámiť so sekretariátu SsFZ a uzatvoriť novú dohodu 
o vykonaní práce. Rovnako aj R a DZ, ktorí zmenili činnosť, ovplyvňujúcu doterajšiu dohodu o vykonaní práce. 

8. Ukon čenie činnosti DZ:   KR SsFZ úprimne ďakuje p. Emilovi Bielákovi  za vykonanú činnosť vo funkcii delegáta 
SsFZ. 

9. Vyradenie z NL R : Ľubomír Madera pre závažné pochybenie na LS v B. Bystrici. 
10. KR oznamuje, že R, ktorý nesplnil FP (limit PT) ako podmienku pre zaradenie na NL vyššej súťaže (III., resp. IV. 

ligy), zostáva na pôvodnej NL.  
11. Ospravedlnenie R : Juríčka 27.8., Kosturský 7.8., Farský 16.7.-5.9. včítane LS a FP, Žubor 17.7. LS a FP, Rohoň 

24.8.-4.9., Juríčka spresnený rozpis, Polomský 13.8., Janec Martin PN od 16.7. včítane LS a FP, Širanec 30.7.-
6.8., Bednárik PD a SO celá JČ, Pilšáková do 21.8., 17.9.-18.9., Markovič SO do 14:30,  Števček podľa rozpisu, 
Števček PD celá JČ a 24.7.-24.7., 30.7.-31.7., 13.8.-14.8., 27.8.-28.8., 10.9.-11.9.,24.9.-25.9., 8.10.-9.10.,22.10.-
23.10.,5.11.-6.11.,19.11.-20.11., Galád 7.8., 14.8., 28.8. vždy do 14:00, 10.8. celý deň, Čičmanec 6.8.-7.8., 
Šimovič 23.7.-24.7., Chovanec 18.7.-30.8., Tutura 13.8., Gombala 6.8.-13.8., Hajdová 6.8.-7.8. a 13.8.-14.8., 
Vrtich 13.8., Fábry 24.7., Bujňáková 6.8.,13.8.,21.8.-4.9.,10.9., Guži PD celá JČ, Ježík 13.8.-28.8., Forbak 24.7., 
Katreniak 24.8., Faber 16.8.-20.8., Jodas 20.8., 27.8., 3.9., 10.9., 15.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 
12.11., 19.11. 

12. Ospravedlnenie DZ : Zdechovan 24.7., Kupča 23.7.-4.8., 6.8., 13.8., 20.8., 27.8., Oslanec 3.9.-4.9., Meliš PD a SO 
v období 19.7.-31.8., Lauer 27.8.-28.8., 

 
Komisia ženského futbalu (predseda  Ladislav Németh ) 
1/   Schvaľuje a uzatvára štruktúru a zloženie súťaží na ročník 2016/2017   nasledovne : 
      Regionálna liga junioriek  – 7 účastníkov dvojkolovo jeseň – jar 
      Účastníci  : ŠKF VIX Žilina B, ŠK Štiavnik, Girls Football  Club Topoľčany, MŠK Fomat Martin,  
       MFK Nová Baňa, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, ZP ŠPORT Podbrezová  
      I. liga žia čky STRED  
      Skupina SEVER  : TJ Havran Ľubochňa, ŠKF VIX Žilina, MFK Tatran Liptovský  Mikuláš, FC TJ       
                                     Oravský Podzámok     
       Skupina JUH  : ZP Šport Podbrezová, Sport Ladies Club Banská Bystrica, MŠK Fomat       
      Martin, ŠK Novohrad Lučenec.  
3/ Žiadame zástupcov všetkých účastníkov súťaží, ktorí nezaslali ešte požadované  kontaktné údaje na zodpovedných 
zástupcov, aby tak učinili obratom do 23. 7.  emailom na adresu nemethlaco55@gmail.com.  Údaje sú potrebné pre 
dokončenie adresára našich súťaží ( FK Pohronie, ŠK Novohrad Lučenec ).   
 



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). 

3. Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP 
čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie. V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne: a) 
od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registr ačné obdobie bez obmedzenia) , b) od 1. 7. do 30. 9. 
kalendárneho roka (letné registra čné obdobie s obmedzením ); c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka 
(zimné registra čné obdobie bez obmedzenia) ; d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registr ačné 
obdobie s obmedzením) . Výklad pojmu „registra čné obdobie bez obmedzenia “: v tomto období je možné 
zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa 
súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa 
článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu „registra čné obdobie s 
obmedzením“ : v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a 
takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského 
klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. 
Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so 
súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach 
bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, 
článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku 
v čase ohlásenia transferu).  
 

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 prijímateľa: 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 v časti „Do pozornosti 
zástupcom klubov“ , Návratka – adresár klubov. 

3. Upozorňujeme FK, že v RS SsFZ  2016/2017 bude potrebné sa pripraviť na doplnenie v kapitole XVI. Vyhotovenie 
videozáznamu zo stretnutia, bod 6. „Usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť taký typ kábla zodpovedajúceho 
aktuálnym štandardom, aby v prípade potreby bolo možné videotechnikom po MFS videozáznam prehrať na 
notebook, prípadne počítač R, resp. DZ“. 

 
 

46.ročník medzinárodného turnaja staršieho dorastu „O poh ár SNP“  
 

piatok 22.07       08,45  Dukla BB – JUPIE FŠMH Podlavice               (ihrisko Radvaň) 
10,30   Baník Ostrava – ŽP Podbrezová                   (ihrisko Radvaň) 
15,00   ŽP Podbrezová – Dukla BB                           (ihrisko Priechod) 
16.45   Baník Ostrava – JUPIE FŠMH Podlavice      (ihrisko Priechod) 



        sobota 23.07      09,00   JUPIE FŠMH Podlavice – ŽP Podbrezová   (ihrisko Kremnička) 
                                  11,00   Dukla BB – Baník Ostrava                            (ihrisko Kremnička) 
 
        Delegovaní rozhodcovia: Šimko, Kolofík, Bulla  zodpovedný za obsadenie: Šimko 
 


