
Spravodajca č. 8/2016-17                                             19. 8. 2016 
 
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 
1. Z dôvodu kvalifikačného stretnutia Slovensko – Anglicko dňa 4.9.2016 o 18,00 hod. navrhujeme FK podľa 

uváženia a vzájomnej dohody obidvoch FK požiadať cestou Informačného systému na komisiu ŠTK SsFZ 

o náhradný termín odohratia MFS 5.kola. /voľné termíny pre súťaže dospelých v termínovej listine sú 1. 

a 15.9.2016/.Takéto požiadavky v ISSF budeme akceptovať do 21.8.2016. 

2. ŠTK SsFZ schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ a HP v MFS: 

 20.08.2016 /sobota/ o 16,00 hod. 3.kolo TIPOS III. liga Žarnovica – Čadca /ihrisko Horné Hámre/ 

 31.08.2016 /streda/ o 16,00 hod. 4.kolo TIPOS III. liga Čadca – Podbrezová B 

 01.09.2016 /štvrtok/ o 15,30 hod. 9.kolo IV. liga J Hriňová – Poltár  

 01.09.2016 /štvrtok/ o 15,30 hod. 5.kolo V. liga A Terchová – Varín  

 03.09.2016 /sobota/ o 15,30 hod. 5.kolo IV. liga J Medzibrod – Vinica  

 03.09.2016 /sobota/ o 16,00 hod. 5.kolo V. liga D Divín – Tisovec  

 04.09.2016 /nedeľa/ o 14,00 hod. 5.kolo V. liga B O. Jasenica – Palúdzka  

 04.09.2016 /nedeľa/ o 11,00 hod. 5.kolo IV. liga J Sl. Ďarmoty – Olováry  

 14.09.2016 /streda/ o 16,30 hod. 4.kolo TIPOS III. liga Námestovo – Kremnička  

 15.09.2016 /štvrtok/ o 16,30 hod. 1.kolo V. liga A Terchová – Predmier  

 17.09.2016 /sobota/ o 11,00 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – O. Veselé  

 18.09.2016 /nedeľa/ o 15,00 hod. 7.kolo TIPOS III. liga Detva – Stráža  

 07.10.2016 /piatok/ o 15,30 hod. 6.kolo IV. liga S O. Veselé – Trstená  

 05.11.2016 /sobota/ o 13,30 hod. 5.kolo IV. liga S Stráňavy – T.Štiavnička 

3. Podľa čl. VI./7/b SP nariaďujeme odohrať MFS: 

 20.08.2016 /sobota/ o 16,00 hod. 3.kolo V. liga B O. Poruba – Martin B 

 04.09.2016 /nedeľa/ o 15,30 hod. 5.kolo TIPOS III. liga Detva – Námestovo  

 10.09.2016 /sobota/ o 15,30 hod. 6.kolo V. liga B Martin B – O. Jasenica  
4. Nedostatky v stretnutiach: Černová – Kláštor p. Znievom /porucha PC a tlačiarne/, Belá – Strečno /oneskorený 

začiatok, nesplnenie RS SsFZ kapitola XV/3 – odstupujeme DK SsFZ/ 

5. Oprávnené štarty hráčov na OP v MFS: Hliník n. Hronom, Priechod, B. Štiavnica, V. Blh /pripomíname nesplnenie 

- RS SsFZ kap. X./čl. 2b/. R a DZ pri štartoch hráčov na OP sú povinný uvádzať do zápisu resp. správy dôvod 

nepredloženia RP. 

 

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

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

b) 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). 

c) 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. 

d) V rámci požadovaných zmien termínov na pracovný deň,  bude možné stretnutia dohrať len popoludní (z 
dôvodu zamestnanosti rozhodcov). 

e) V prípade, že stretnutie mládeže v nedeľu nie je predzápasom dospelých, bude nariadené odohrať v nedeľu 
nasledovne – dorast o 10,00, žiaci 10,00 a 12,00 (RS 2016/2017 čl. VI, odst.5d). Dôvodom je nízky počet 
rozhodcov. 

f) 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. 

g) TJ Tatran Zákamenné (dorast) odohrajú stretnutia jesennej časti na ihrisku TJ Krušetnica. 
h) TJ Jednota Málinec (dorast) odohrajú svoje domáce stretnutia v SO ÚHČ ( nedostatok rozhodcov v NE). 
i) Oznamuje zástupcom IV. ligy dor.sk.D, že FK Radzovce odhlasuje družstvo dorastu zo súťaže. Súťaž bude 

pokračovať s 13-timi účastníkmi. FK Radzovce sa považuje v sezóne 2016/2017 za vypadávajúci klub. 
j) Oznamuje zástupcom IV. ligy dor.sk.D, že FK H. Zálužany odhlasuje družstvo dorastu zo súťaže. Súťaž bude 

pokračovať s 12-timi účastníkmi. FK H. Zálužany sa považuje v sezóne 2016/2017 za vypadávajúci klub, 
rušíme Dohodu o vytvorení spoločného družstva (Hrnčiarske Zálužany – Hrnčiarska Ves). 

k) Schválené Dohody o striedavom štarte hráčov – oprava : 

 U15 Klenovec – Tisovec 
Nikolas Cibula (1350368), Sebastian Radič (1350370) 

2. KM nariaďuje odohrať stretnutia nasledovne: 
Štiavnik – Turzovka  (U19 4.kolo) – 21.8.2016 o 10,00, 
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Detva – S- Ľupča (U19,4.kolo) – 21.8.2016 o 10,00, 
Braväcovo – Fiľakovo (U19,4.kolo) – 21.8.2016 o 10,00, 
K.N. Mesto B – Višňové (U19,4.kolo) – 21.8.2016 o 12,00. 

     Znovu dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade ak stretnutie U19 svojim UHČ nenaväzuje na   
     stretnutie mužov, bude nariadené z dôvodu nedostatku rozhodcov odohrať v nedeľu o 10,00.  
     FK si môžu pri dodržaní zásad RS – čl. VI/7 požiadať podaním bez poplatku, vopred o zmenu   
     uvedených stretnutí podľa svojich podmienok. 

3. KM schvaľuje zmeny termínov, miest a časov: 
Dorast 
a) IV. liga dor.sk.C – 3.kolo (Kremnička – Heľpa) 21.8.2016 o 13,30, ihrisko Radvaň,  
Žiaci 
b) II. liga U15, U13 sk. Juh – 3.kolo (Žarnovica – Radzovce) 20.8.2016 o 10,00 a 12,00 – v opačnom poradí na 

ihrisku FK Radzovce, FK Žarnovica uhradí 10€ v MZF, 
c) II. liga U15, U13 sk.Juh – 8.kolo (Lučenec – Kalinovo) z 24.9. na 25.9.2016 o 15,00 a 17,00, 
d) II. liga U15, U13 sk.Juh – 6.kolo (Detva – Tornaľa) 10.9.2016 o 10,00 (U13) a 12,00 (U15), 
e) III. liga U15, U13 sk.C – 2.kolo (Lučenec – Hliník nad Hronom) zo 16.10. na 15.10.2016 o 10,00 a 12,00. 

4. KM neschvaľuje zmeny termínov, miest a časov: 
a) IV. liga dor.sk.A – 3.kolo (Nededza – Podvysoká) 20.8.2016 o 13,00 – zmena ÚHČ, chýbal súhlas FK 

Podvysoká, 
b) II. liga U15, U13 sk. Juh – 12.kolo (Lučenec – Radzovce) z 22.10. na 19.10.2016 (streda) o 14,00 a 16,00 - 

chýba súhlas FK Radzovce, je potrebné nové podanie obidvoch FK, 
c) II. liga U15, U13 sk.Juh – 4.kolo (Tornaľa – Fiľakovo) 28.8.2016 o 11,00 a 13,00, nedeľa po 12,00, chýbalo 

navyše vyjadrenie FK Tornaľa, 
d) II. liga U15, U13 sk.Juh – 4.kolo (Krupina – Revúca) z 27.8. na 28.9.2016 (streda) o 15,00 a 17,00, chýbal 

súhlas FK Krupina, 
e) III. liga U15, U13 sk.C – 6.kolo (Sliač - Lučenec) z 10.9. na 11.9.2016 o 10,00 a 12,00 - chýba súhlas FK 

Sliač, je potrebné nové podanie obidvoch FK. 

 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak) 
D-31 Na základe správy DZ Miroslav Hajko 1199158 Štiavnik 4 mesiace nepodmienečne od 11.8.16 do 10.12.16, DP 

45-2b, uhradiť 10 € v MZF. 
D-32 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Michal Kovanič 1231638 Málinec 4 SN od 11.8.16, DP 53-1 a 53-2b, uhradiť 10 

€ v MZF. 
D-33 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Michal Ulický vedúci družstva FK Málinec 6 SN od 11.8.16, DP 53-1 a 53-3b, 

uhradiť 10 € v MZF. 
D-34 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Miroslav Kovanič tréner FK Málinec dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od 

uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF. 
D-35 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Ján Melich 1103860 Málinec DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, 

uhradiť 10 € v MZF. 
D-36 Stanislav Bielik asistent trénera FK Krupina dospelí  1 mesiac nepodmienečne od 27.8.16 do 26.9.16, DP 64-1a, 

uhradiť 10 € v MZF. 
D-37 Radoslav Bartoš 1200603 Nová Baňa 1 SN od 15.8.16, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-38 Juraj Brezáni 1279183 Stráňavy 1 SN od 15.8.16, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-39 Jozef Koštialik 1159674 Bytčica 1 SN od 15.8.16, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-40 Miroslav Gejdoš 1146492 Liptovské Sliače 1 SN od 15.8.16, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-41 Branislav Jánoš 1290011 Ružomberok Černová 1 SN od 15.8.16, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-42 Tomáš Uhliar 1197834 Hrochoť 3 SN od 15.8.16, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF. 
D-43 Michal Kačák 1164016 Turčianska Štiavnička 3 SN od 15.8.16, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF. 
D-44 Miloš Kubala 1207246 Kysucké Nové Mesto 2 SN od 15.8.16, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF. 
D-45 Tomáš Koleno 1224985 Diviaky 3 SN od 15.8.16, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF. 
D-46 FK Strečno dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-1a a 58-3 za neprístojnosť priaznivca v stretnutí 

V. ligy skupina A dospelí Belá-Strečno. 
D-47 Jozef Forgáč vedúci družstva FK Nová Baňa dospelí 4 SN od 15.8.16, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF. 
D-48 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Strečno dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za porušenie 

nariadení ohľadom farby dresov v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Belá-Strečno. 
D-49 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:   
         D-1100 Ján Husár 1343574 Hrnčiarske Zalužany na 1 SP do 30.4.17, uhradiť 5 € v MZF. 
         D-23 Štefan Sudimák 1077157 Lieskovec na 1 SP do 30.4.17, uhradiť 10 €  v MZF. 
         D-871 Jakub Sloviak 1198181 Terchová zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF. 
         D-1126 Marián Hradňanský 1165452 Kováčová na 1 SP do 30.4.17, uhradiť 10 € v MZF. 
         D-1084 Tomáš Libič 1101212 Sásová zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.    
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP SFZ. 
 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík) 
1. Prerokovaná bola sťažnosť FK: Bobrov (Kláštor p. Znievom - Bobrov) - 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. KR upozorňuje FK na povinnosť uvedenú v kapitole XVI. bod 6 Rozpisu súťaží 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. 

3. KR oznamuje R, že z dôvodu vysokého počtu ospravedlnení rozhodcov bol v niektorých stretnutiach dorastu 
nominovaný len 1 rozhodca.  

4. Program Talent: Praktický tréning rozhodcov, zaradených do PT sa usakutoční 8. septembra 2016 /štvrtok/ na 
ihrisku KNM  o 16,00 hod. Pozvánky boli zasalané e- mailom.  

5. Informácia pre DZ: V dobe od 21.8. do 28.8. bude p. Karol Poláček  na dovolenke mimo územia SR.  Počas 
neprítomnosti ho bude zastupovať p. Ľudovít Perašín.   

6. Zmena telef. čísla: Marko Marek platné telef. číslo: 0940 140 780 
7. Ospravedlnenie R: Juríčka 27.8., 28.8. sa ruší, Šimovič 4.9., 10.9., 11.9. do 12:00, Auxt 21.8. neskoro, Katreniak 

3.9., 24,9,, Dobrocký 20.8. neskoro, Galád 3.9.-20.9.,23.9., Krahulec 4.9. do 13:00, Hromádka SO celá JČ, 
Matejčík ukončenie PN k 15.8., Slašťan 3.9., 17.9., Polomský 4.9. popoludní, Tutura PN od 17.8. do odvolania, 
Čuboň 3.9., Hraško 1.9.,4.9.,10.9.-11.9., 15.9., Badura 3.9.-11.9., Botka 3.9. do 13:00, 10.9. od 15:00, 17.9. od 
15:00, Šmidriak 27.8., 3.9., ostatné zrušené. Doval 10.9.-11.9.,24.9.-25.9., 

8. Ospravedlnenie DZ: Očovay od 3.9. do konca JČ,  
 

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 žiačky STRED  
      Skupina SEVER : TJ Havran Ľubochňa, ŠKF VIX Žilina, MFK Tatran Liptovský  Mikuláš 
      Skupina JUH : ZP Šport Podbrezová, Sport Ladies Club Banská Bystrica, MŠK Fomat       
      Martin, ŠK Novohrad Lučenec.  
2/  Dňa 24.8. 2016 o 16:00 KŽF pri SSFZ organizuje oblastný výber dievčat pre oblasť Liptova na ihrisku MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš. Výber bude zameraný na ročníky narodenia 2003, 2004 a mladšie. Tento výber bude taktiež slúžiť 
aj ako odrazová méta pre nomináciu dievčat na regionálny výber, ktorý sa uskutoční 16.9.2016 v Martine. 
3/  Na základe požiadaviek účastníkov stredoslovenských súťaží boli spracované vyžrebovania súťaží žiačok a 
junioriek a spolu s kompletným adresárom budú doručené do 20. 8.2016 všetkým účastníkom na zadané emailové 
adresy. Začiatok súťaže junioriek je cez víkend 3. - 4. 9. 2016, súťaže žiačok začínajú turnajmi v A skupine 
v Oravskom Podzámku a v B skupine v Podbrezovej dňa 9. 9. 2016. 
4/  Upozorňujeme účastníkov súťaží žiačok, že z pozície SFZ im boli posielané pozvánky s prihláškami do súťaže 
MCHL 2016.  Prihlášky je potrebné poslať v stanovenom termíne, rovnako tak aj záujem o usporiadanie základného 
turnaja.  
 

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. 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: Registračný 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 registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 1. 7. do 30. 9. 
kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením); c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka 
(zimné registračné obdobie bez obmedzenia); d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné 
obdobie s obmedzením). Výklad pojmu „registračné 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 „registračné 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 
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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 Kováč) 
1. TMK SsFZ v spolupráci s ObFZ Lučenec bude organizovať doškoľovací 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. 

2. TMK SsFZ  oznamuje, že doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie sa dňa 29. 
augusta 2016 v Kalinove určite bude konať – zatiaľ sa na seminár prihlásilo 52 trénerov. Pozvánku s 
programom obdržia všetci prihlásení tréneri mailom do 25. augusta 2016. Žiadame všetkých prihlásených 
trénerov, aby účastnícky poplatok (10.-€) uhradili v zmysle pokynov v bode 1 vopred, platba v hotovosti nie je 
možná. 

 

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka) 
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.  Upozorňujeme touto cestou FK, ktorých družstvá žiakov U12 a U13 štartujú v I. lige žiakov, že RK SsFZ, o dohode 
so SFZ, nebude na ich stretnutia od začiatku jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 delegovať R. Vedenie 
jednotlivých stretnutí zabezpečia domáce FK prostredníctvom tzv. klubových rozhodcov. Na uvedenú skutočnosť 
sme FK upozornili v dostatočnom časovom predstihu v Spravodajcovi SsFZ č. 46/ 2015-2016 z 20.5.2016. 

3.   Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 25.8.2016 v B. Bystrici. 
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