Spravodajca č. 9/2016-17

26. 8. 2016

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
VV SsFZ na svojom zasadnutí 25.8.2016 v B. Bystrici, okrem iného:
- Zobral na vedomie aktuálne informácie predsedu SsFZ z rokovania orgánov SFZ,
- Zaoberal sa hodnotením priebehu aktívu ŠTK a KM SsFZ,
- Vyhodnotil priebeh seminárov R a DZ,
- Schválil za člena ŠTK SsFZ Erika Gemzického a za člena KŽF SsFZ Martina Prieboja,
- Zobral na vedomie informáciu predsedov ŠTK a KM o rozbehu súťaží SsFZ a o priebehu prvých dvoch kôl
Slovenského pohára (SLOVNAFT CUP),
- Zobral na vedomie správu o hospodárení SsFZ v I. polroku 2016,
- Pozitívne hodnotil účinkovanie mládežníckeho výberu SsFZ na 13. ročníku Memoriálu Gejzu Princa
v Košiciach, ktorého sa už po šiestykrát stal víťazom.
VV SsFZ sa zaoberal aj množiacimi sa podaniami upozorňujúcimi na neakceptovateľné správanie sa priaznivca FK
Kremnička pána Jána Dobríka na domácich stretnutiach TIPOS III. ligy dospelých tohto FK. VV SsFZ konštatuje,
že uvedený priaznivec svojimi maximálne hlasitými prejavmi urážajúcimi, zosmiešňujúcimi a ponižujúcimi
delegované osoby v týchto stretnutiach, urážajúcimi funkcionárov SsFZ a znevažujúcimi dobré meno nášho zväzu,
urážajúcimi hráčov a divákov súpera a dokonca urážajúcimi a znevažujúcimi v niektorých prípadoch trénera
a hráčov vlastného družstva, doslova vyháňa slušných divákov a hlavne rodičov s maloletými deťmi z pekného
štadióna FK Kremnička. VV SsFZ si plne uvedomuje vážnosť situácie, ktorá postupne vznikla na domácich
stretnutiach FK Kremnička, preto dôrazne vyzýva:
a) funkcionárov FK Kremnička na prijatie preukázateľných, jednoznačných a hlavne účinných opatrení na
zamedzenie opakujúceho sa hrubého nešportového správania uvedeného priaznivca, aj za cenu prijímania
opatrení v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí,
b) KR SsFZ na zabezpečenie opakovaného oboznámenia delegovaných osôb s platnými predpismi týkajúcich sa
realizácie opatrení voči neprístojnostiam na futbalových stretnutiach a ich dôslednú aplikáciu,
c) DK SsFZ na veľmi dôsledné uplatňovanie ustanovení DP SFZ v prípade pokračujúceho hrubého nešportového
správania uvedeného priaznivca a nedostatočnej usporiadateľskej služby organizátora stretnutí, s využitím
ustanovení týkajúcich sa aplikácie priťažujúcich okolností podľa čl. 36 DP SFZ pri ukladaní disciplinárnych sankcií.
VV SsFZ jednoznačne prehlasuje, že cieľom uvedenej výzvy nie je pranierovať zodpovedných funkcionárov,
realizačný tím a hráčov FK Kremnička a slušných priaznivcov futbalu zúčastňujúcich sa na stretnutiach FK
Kremnička, ale postupne dosiahnuť taký stav, aby nám slušní priaznivci na futbalových stretnutiach pribúdali a nie
ubúdali, tak ako je to v dôsledku správania sa takých „priaznivcov futbalu“, ako je aj pán Ján Dobrík z Kremničky,
ktorý svojim neakceptovateľným konaním dlhodobo doslova otravuje prostredie na futbalových stretnutiach
v Kremničke.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
1. ŠTK SsFZ ruší MFS naplnením kap. VI/7c RS SsFZ:
• 28.08.2016 /nedeľa/ 4.kolo V. liga D Kokava n. Rimavicou – Málinec
• 28.08.2016 /nedeľa/ 4.kolo V. liga C Hontianske Nemce – Hliník n. Hronom
2. ŠTK SsFZ schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ a HP v MFS:
• 31.08.2016 /streda/ o 16,00 hod. 4.kolo TIPOS III. liga Čadca – Podbrezová B
• 31.08.2016 /streda/ o 16,30 hod. 3.kolo IV. liga S Staškov – D. Kubín
• 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
• 01.09.2016 /štvrtok/ o 15,30 hod. 3.kolo IV. liga S Belá Dulice – Bánová
• 01.09.2016 /štvrtok/ o 16,30 hod. 3.kolo V. liga A Višňové – Belá
• 01.09.2016 /štvrtok/ o 15,30 hod. 3.kolo V. liga B O. Poruba – Martin B
• 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
• 03.09.2016 /sobota/ o 15,30 hod. 5.koo V. liga C Selce – Jakub
• 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
• 04.09.2016 /nedeľa/ o 11,30 hod. 5.kolo V. liga A Čierne – Belá
• 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
• 15.09.2016 /štvrtok/ o 16,00 hod. 4.kolo V. liga D Kokava n. R. – Málinec
• 15.09.2016 /štvrtok/ o 15,30 hod. 3.kolo V. liga A Strečno – Varín
• 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:
• 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: O. Jasenica - Černová /oneskorený začiatok – nominácie hráčov D/, Lieskovec – Jakub
/oneskorený začiatok – nominácie hráčov H/, Hrochoť – Priechod /oneskorený začiatok – nepriaznivé počasie/.
5. Oprávnené štarty hráčov na OP v MFS: Hliník n. Hronom /žiadame FK o zaslanie oskenovaného RP hráča Štefan
Francz/, L. Štiavnica.

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)
1. KM oznamuje:
a) Zasadnutie KM sa uskutoční z dôvodu sviatku dňa 31.8.2016 (streda), žiadame FK prispôsobiť termínu aj
podania v ISSF.
b) Povoľujeme FK Brezno v prípade nepriaznivého počasia odohrať domáce stretnutia dorastu na ihrisku Č.
Balog, za predpokladu preukázateľného informovania súpera, rozhodcov stretnutia a KM (sl.Majerová)
najneskôr v sobotu, do 10,00, ostatných prípadoch – podanie štandardne, pri dodržaní zásad RS-VI/7.
c) 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.
FK si môžu pri dodržaní zásad RS-VI/7 požiadať podaním bez poplatku vopred o zmenu uvedených stretnutí
podľa svojich podmienok.
d) Na základe podnetov žiadame nasledujúce FK o predloženie videozáznamu, resp. písomného vyjadrenia zo
stretnutí v termíne do 31.8.2016 :
FK Zvolen(Zvolen – JupiePodlavice– Badín U19,17),
FK Tvrdošín(Tvrdošín – Martin U15),
FK S. Bystrica (StaráBystrica –Žilina “C” U15).
e) Nedostatky v stretnutiach:
FK Istebné(Istebné – Štiavnik, U19) - predložiťskenyRP - Macko Vladimír (1304887) ,Dávid Slušňák
(1302838) v termíne do 31.8.2016,
FK Tornaľa(Tornaľa – Braväcovo, U19) predložiťskeny RP - AttilaSzuhay 1333365 , Andrej Krella v termíne
do 31.8.2016,
FK Šalková, FK Hriňová(Šalková – Hriňová, U19) JaroszlávHirjavec 1361675, Jaroslav Malček 1278132,
Juraj Šufliarsky 1272737, v termíne do 31.8.2016,
FK Kalinovo (Kalinovo– Jesenské U19) Milan Kaličiak 1300775, Miroslav Lalík 1300779,v termíne do
31.8.2016,
FK Zvolen (Zvolen – JupieBB-Badín, U17) PatrikBosák, TomášMojžiš, v termíne do 31.8.2016,
P. Vrtich-R( Lisková – Vrútky )–chýba lekár – odstupujeme KR,
J. Zlejší -R ( Z. Poruba - Zuberec)–chýba lekár – odstupujeme KR,
O. Podzámok - Rabča–nedostavil sa R – odstupujeme KR,
J. Loffay -R ( Klin . Zákamenné)–chýba polčasová prestávka – odstupujeme KR
f) Neskoré začiatky MFS:
Teplička nad Váhom – Tvrdošín (U19) – neskorý príchod H,
Tornaľa – Braväcovo (dorast) – neskorá nominácia H,
Sliač – Hnúšťa (dorast) – neskorá nominácia D,
Revúca – Nová Baňa (dorast) – problémy s internetom D,
Kováčová – Očová (dorast) – neskorá nominácia H,
Hrochoť – Žarnovica (dorast) – problémy s internetom D,
Brezno – Priechod (dorast) – neskorá nominácia,
Málinec – Kokava n. Rim. (dorast) – neskorá nominácia D,
Radzovce – Žarnovica (U15, U13) – neskorá nominácia H,
Zborov n.Bystricou –Bánová (U15) – neskorá nominácia D,
Turzovka – Teplička nad Váhom (U13) – technické problémy D,
2. KM nariaďuje odohrať stretnutia nasledovne:
a) III. liga dor.sk.Sever- 5.kolo (Belá – Krásno nad Kysucou) 3.9.2016 o 14,00, kolidovanie s MFS žiakov,
b) III. liga dor.sk.Sever – 5.kolo (Zákamenné - Ludrová) 4.9.2016 o 10,00,
c) III. liga dor.sk.Juh – 5.kolo (Revúca - Krupina ) 4.9.2016 o 10,00,
d) IV. liga dor.sk.A – 5.kolo (Skalité - Čierne) 4.9.2016 o 10,00,
e) IV. liga dor.sk.B – 5.kolo (Liesek - Chlebnice) 4.9.2016 o 10,00,
f) IV. liga dor.sk.C – 5.kolo (Lovča - Hriňová) 4.9.2016 o 10,00,
g) IV.ligador.sk.A - 1.kolo (Visnove- Varin) 1.9.2016 o 13.00- zmena UHC - kolidovanie so stretnutím dospelých,
h) III. liga U13, sk.A – 3. kolo (Varín - Terchová) 31.8.2016 o 16,00 – dohrávka, stretnutie bude viesť po dohode
FK R – laik, sken tzv. papierového zápisu odošle FK Varín obratom e-mailom na dresu KM SsFZ.
3. KM schvaľujezmenytermínov, miest a časov:
Dorast

a) II. liga U19, U17 – 6.kolo (Tvrdošín – Martin) z 10.9. na 9.9.2016 (piatok) o 15,00 a 17,30,
b) IV.ligador.sk.A – 2.kolo (K.N.Mesto B – Nededza) z 15.9. na 14.9.2016 (streda) o 16,00,
c) IV. liga dor.sk.A – 6.kolo (K.N.Mesto B – Skalité) 11.9.2016 o 11,30,
d) IV. liga dor.sk.A – 8.kolo (K.N.Mesto B – Oščadnica) 25.9.2016 o 11,30,
e) IV. liga dor.sk.A – 10.kolo (K.N.Mesto B – Radoľa) 8.10.2016 o 10,00, ihrisko Povina,
f) IV. liga dor.sk.A – 13.kolo (K.N.Mesto B – Podvysoká) 30.10.2016 o 11,30,
g) IV. liga dor.sk.B – 4.kolo (D.Kubín – Liesek) 27.8.2016 o 16,00, ihrisko Bziny,
h) IV. liga dor.sk.B – 5.kolo (Trstená – D.Kubín) zo 4.9. na 3.9.2016 o 15,30, D. Kubín uhradí 10€ v MZF,
i) IV. liga dor.sk.C – 5.kolo (Kremnička – Žarnovica) 4.9.2016 o 13,30 – zmena ÚHČ, HP Radvaň,
j) IV. liga dor.sk.C – 2.kolo (Očová – Kremnica) 15.9.2016 o 12,30 – zmena ÚHČ, kolidovanie s dospelými,
k) IV. liga dor.sk.D – 1.kolo (D.Strehová – Kokava nad Rimavicou) 1.9.2016 o 15,30, ihrisko TJ Veľké Zlievce,
l) IV. liga dor.sk.D – 5.kolo (Tisovec – Kokava nad Rimavicou) 3.9.2016 o 12,00,
Žiaci
m) II. liga U15, U13 sk.Sever – 4.kolo (Vrútky – Krásno n. Kysucou) 27.8.2016 o 12,00 (U13) a 14,00 (U15),
n) III. liga U15, U13 sk.B – 5.kolo (Diviaky – Rabča) 3.9.2016 o 12,00 a 14,00 – predzápas dorastu,
o) III. liga U15, U13 sk.C– 6.kolo (Sliač – Lučenec) z 10.9. na 11.9.2016 o 10,00 a 12,00.
4. KM neschvaľujezmenytermínov, miest a časov:
a) II. liga U15, U13 sk.Juh – 4.kolo (Krupina – Revúca) z 27.8. na 28.9.2016 (streda) o 15,00 a 17,00,
b) III. liga U15, sk.A – 4.kolo (Juventus B – Rajec) z 27.8. na 7.9.2016 (streda) o 16,00.
c) KM kontumujeMFS:
a) III. liga dor.sk.Juh – 3.kolo (R.Sobota – Krupina), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK R.Sobota,
podľa SP čl. 82/f – neoprávnený štart hráča (Slavomír Selecký – 1304146) v zastavenej činnosti (5xŽK) – FK
Krupina odstupujeme DK,
b) IV. liga dor.sk.A – 3.kolo (Strečno – K.N.Mesto B), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Strečno,
podľa SP čl.82/b, FK K.N.Mesto B odstupujeme DK,
c) II. liga U15 sk.Juh – 3.kolo (Kalinovo – Tornaľa), priznávame 3 body a skóre4:0 ponechávame v platnosti v
prospech FK Kalinovo, podľa SP čl.82/f – neoprávnený štart hráča Zoltán Kótai (1337750),
d) III. liga U13sk.A – 3.kolo (K.N.Mesto B – Radoľa) , priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK K.N.Mesto
B, podľa SP čl. 82/b.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)
D-50 Na základe disciplinárnych previnení priaznivca FK Kremnička a nedostatočnej usporiadateľskej služby
v stretnutiach FK Kremnička dospelí v súťažnom ročníku 2015/2016 a v stretnutí III. ligy dospelí Kremnička-Nová
Baňa v súťažnom ročníku 2016/2017 DK konštatuje, že FK Kremnička dospelí v nadväznosti na D-1200 zo zasadnutia
DK dňa 25.06.2015, neprijala účinné opatrenia, ktoré by zabránili v opakovanom hrubom nešportovom správaní
priaznivca FK Kremnička v jej domácich stretnutiach.
D-51 FK Kremnička dospelí zákaz uskutočnenia stretnutí na štadióne FK Kremnička na 3 súťažné stretnutia
podmienečne do 30.6.17, pokuta 500 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 28, 57-1a a 57-3a za neprijatie účinných opatrení
na zabránenie hrubého nešportového správania priaznivca družstva v stretnutí III. ligy dospelí Kremnička-Nová Baňa.
D-52 Členovia DK SsFZ sa dôsledne oboznámili s výzvou VV SsFZ schválenou na jeho zasadnutí dňa 25.8.16,
ohľadom prijatia účinných opatrení na okamžité zamedzenie hrubého nešportového správania priaznivca na domácich
stretnutiach FK Kremnička dospelí, pričom sa s jej znením plne stotožňujú.
D-53 FK Kremnička dospelí v termíne do 30.8.16 DK písomne predloží preukázateľné, jednoznačné a hlavne účinné
opatrenia, ktorými bude zamedzené v opakovanom hrubom nešportovom správaní priaznivca FK Kremnička
v domácich stretnutiach III. ligy dospelých.
D-54 Na základe správy DZ Tomáš Urc 1173141 Revúca DK na základe DP 38-1 a ods. 35 kap. XIX. RS 2016/2017
upúšťa od uloženia DS (ČK za držanie súpera v gólovej príležitosti v 7´ stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí
Pliešovce-Revúca), uhradiť 10 € v MZF.
D-55 DK odstupuje podanie FK Rosina zo dňa 21.8.16 ohľadom stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí TrstenáRosina KR SsFZ na predloženie odborného stanoviska.
D-56 Erik Oláh 1336833 Cinobaňa 2 SN od 22.8.16, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-57 Milan Mäsiar 1295863 Martin 2 SN od 22.8.16, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-58 Jaroslav Kučera 1278125 Detva 4 SN od 22.8.16, DP 49-1a, uhradiť 5 € v MZF.
D-59 Maroš Svitek 1293941 Oravské Veselé 2 SN od 22.8.16, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.
D-60 Na základe podnetu KM SsFZ Slavomír Selecký 1304146 Krupina 4 SN od 25.8.16, DP 53-1 a 53-2b, uhradiť 5
€ v MZF.
D-61 Na základe podnetu KM SsFZ Ján Drdola vedúci družstva FK Krupina dorast 6 SN od 25.8.16, DP 53-1 a 53-3b,
uhradiť 5 € v MZF.
D-62 Na základe podnetu KM SsFZ Marián Valica tréner FK Krupina dorast DK na základe DP 38-1 upúšťa od
uloženia DS, uhradiť 5 € v MZF.
D-63 Na základe podnetu KM SsFZ Andrej Valica 1304125 Krupina DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DS,
uhradiť 5 € v MZF.
D-64 DK odstupuje KR SsFZ podanie FK Rakytovce zo dňa 22.8.16 ohľadom stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí
Vinica-Rakytovce KR SsFZ na predloženie odborného stanoviska.
D-65 DK berie na vedomie podanie FK Podlavice Badín zo dňa 21.8.2016 ohľadom stretnutí II. ligy SD a MD ZvolenPodlavice Badín, predložené KM SsFZ.
D-66 Oto Szókis 1176575 Fiľakovo 3 SN od 22.8.16, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-67 Robert Neuschl 1221296 Lovča 3 SN od 22.8.16, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.
D-68 Michal Šnek 1187300 Hontianske Nemce 5 SN od 22.8.16, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.
D-69 Marek Vaškor 1218962 Hontianske Nemce 1 SN od 22.8.16, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-70 Dávid Beňo 1263604 Hliník nad Hronom 1 SN od 22.8.16, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-71 Pavel Zemánek 1294389 Rudinská 1 SN od 22.8.16, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-72 Patrik Lukáč 1240521 Podbrezová B 1 SN od 22.8.16, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-73 Na základe správy DZ Lukáš Malatinec 1265427 Rakytovce DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DS.
D-74 Jakub Chriašteľ 1239328 Hriňová 1 SP do 30.4.17, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.
D-75 Peter Černošek 1178113 Zborov nad Bystricou 1 SN od 22.8.16, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.
D-76 Peter Černák 1112398 Kláštor pod Znievom 1 SP do 30.4.17, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.
D-77 Michal Ľalík 1153711 Tomášovce 2 SP do 30.4.17, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.
D-78 Na základe podnetu KM SsFZ FK Kysucké Nové Mesto B dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za
nenastúpenie družstva na stretnutie IV. liga skupina A dorast Strečno-Kysucké Nové Mesto B.
D-79 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:
D-32 Michal Kovanič 1231638 Málinec na 2 SP do 30.4.17, uhradiť 10 € v MZF.
D-871 Jakub Sloviak 1198181 Terchová zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.
D-930 Tomáš Komora 1279972 Brezno uložená DS už bola vykonaná, uhradiť 5 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP SFZ.

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)
1. 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.
2. KR opakovane upozorňuje R, že v prípade neodohratia MFS (nespôsobilosť HP atď.) je nevyhnutné podať v
ISSF podanie na ekonomickú komisiu prostredníctvom „Elektronickej podateľne“ s uvedením informácie, či sa
delegované osoby dostavili na miesto stretnutia alebo nie (z dôvodu odlišnej fakturácie).
3. KR oznamuje R, že z dôvodu vysokého počtu ospravedlnení rozhodcov bol v niektorých stretnutiach dorastu
nominovaný len 1 rozhodca.
4. Na základe návrhu KR boli VV SsFZ, ktorý sa konal 25.8.2016 v B. Bystrici schválené nasledovné zmeny v NL R a
DZ:
Vyradenie z NL R – Budáč Peter ml., Kalmár Marek, Korista Peter, Kubačka Dávid, Žiak Miroslav – KR
menovaným úprimne ďakuje za doterajšiu činnosť.
Preradenie v rámci NL R z IV. do V. ligy – Urda Ján.
Zaradenie na NL DZ III.L – Balko Martin.
5. Informácie pre R a 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.
V dobe od 3.9. do 11.9. bude p. Ján Tomčík na dovolenke mimo územia SR. Počas neprítomnosti ho bude
zastupovať p. Viliam Vais.
6. Zmena telef. čísla: Marko Marek platné telef. číslo: 0940 140 780
7. Ospravedlnenie R: Jodas 10.9. k dispozícii, Štrba 11.9.-17.10., Šotník 3.9., Ďurkovič 10.9., 24.9., 1.10.-2.10.,
Hrivo 11.9., Králik 1.9., Petrík 2.9.-16.9., Polomský 10.9., Burger 10.9., 24.9., Belán Ivan 10.9., 24.9., Súhrada
12.9.-17.9., Dobrocký 27.8.-2.9. neskoro, Danko 17.9., 25.9., Filkus 17.9.-18.9., 24.9.-25.9. a PD celá JČ od
19.9., Juríčka 17.9.-18.9., 24.9.-25.9., Petrinec 10.9.-11.9., Danyi PN od 24.8. do odvolania, Králik 11.9., 17.9.,
24.9., Hrivík 13.9.-17.9. a PD od 19.9. do konca JČ, Šimovič 4.9. zrušené, Šlapka 14.9.-17.9., Kolofík 17.9.-18.9.,
Štefan 15.9.-18.9., Ligas 17.9.,
8. Ospravedlnenie DZ: Franek 15.9., Chvíľa 30.8.-16.9., Tavač 5.9.-15.9.,Bomba 30.8.-19.9., Turňa Peter 10.9.,

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ Vyžrebovania súťaží žiačok a junioriek a spolu s kompletným adresárom boli doručené 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. Žiadame všetkých účastníkov, aby
si skontrolovali správnosť všetkých svojich domácich zápasov a prípadné nezrovnalosti obratom nahlásili.
2/ 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 do 31. 8. 2016 , rovnako tak aj záujem
o usporiadanie základného turnaja. Zatiaľ sú prihlásené tri družstvá. SLC Banská Bystrica, Fomat Martin a ŠKF VIX
Žilina.

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
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.

2.

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.
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.

