
Spravodajca č. 48/2016-17             16. 6. 2017 
 

 
Aktív ŠTK a KM 
Tradičný aktív ŠTK a KM SsFZ sa uskutoční, tak ako sme to avizovali v predchádzajúcich spravodajcoch dňa 
 

3.7.2017 (v pondelok) 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 2016/2017 – predsedovia odborných komisií SsFZ 
4. Odovzdanie ocenení najúspešnejším kolektívom dospelých a mládeže v súťažnom ročníku 2016/2017  
5. Príprava nového súťažného ročníka 2017/2018 - 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 2017/2018 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 20.6.2017 nahlásili postupujúce družstvá (nie iba víťazov) do súťaží dospelých 
a mládeže v riadení SsFZ. U družstiev dospelých zároveň uvedú, či uvedený FK plní podmienku o počte 
mládežníckych družstiev v zmysle RS SsFZ. 
Pred konaním aktívu – od 11,00 hod. zasadnutie VV SsFZ. 
 
FK III. ligy: 
Vzhľadom na nové funkcionality  ISSF futbalnet, ktoré sú momentálne v skúšobnej prevádzke, rozhodli sme sa 
v spolupráci so SFZ začať využívať možnosť umiestniť v tomto systéme videozáznam z MFS. Po zvážení technických 
možností vyskúšame túto funkcionalitu v priebehu jarnej časti súťažného ročníka u FK III. ligy. ISSF manažér klubu 
III. ligy zaregistruje  zástupcu svojho klubu (videotechnik, osoba, ktorá spracováva pre klub videozáznam) na adrese 
my.sportnet.online. Po zaregistrovaní príde dotyčnej osobe potvrdzujúci e-mail, ktorý je potrebné odkliknúť. Po 
prihlásení do Sportnetu sa zobrazí „Moje Sportnet ID“. Toto ID pošle ISSF manažér klubu, cez funkciu „Pomoc“ 
v ISSF s textom: „Žiadam o prístup do modulu pre nahrávanie videí pre FK.....“. Následne sa videotechnik prihlási na 
adrese http://video.sportnet.online/ - ikona vpravo hore Prihlásiť sa.Po sprístupnení modulu nahrá zodpovedná osoba 
za video záznam z MFS. V prípade nejasností, prípadne problémoch s registráciou kontaktujte:  M. Majerová 0903 
584 383, prípadne františek.ferenc@futbalsfz.sk .  
Takto zaevidovaná osoba nahrá, podľa možností  do 48 hod., videozáznam do systému (sme v skúšobnej prevádzke, 
môže sa pokúsiť nahrať aj staršie video) : 

- prvé okno – zostrih dôležitých momentov stretnutia (highlight):  góly, PK, príležitosti, vylúčenie, zaujímavosti – 
podľa uváženia v trvaní 2, max do 3 min.  

- druhé okno – prvý polčas, bod nula je pokyn R na zahájenie stretnutia, 
- tretie okno –druhý polčas, bod nula je pokyn R na zahájenie II. polčasu, 

Dúfame, že táto nová funkcionalita prispeje tak k zjednodušeniu práce s videozáznamom (FK - riadiace komisie, KR), 
ako aj ku propagácii jednotlivých klubov a našej najvyššej súťaže u širokej verejnosti.V tejto fáze odporúčame klubom 
a ich povereným osobám (videotechnik), aby uvedenú funkcionalitu skúšali v MFS končiaceho sa súťažného ročníka, 
prípadne aj umiestnením staršieho videozáznamu tak, aby v novom súťažnom ročníku nemali s touto funkcionalitou 
problém, keď jej splnenie nariadi RS SsFZ 2017/2018.  
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 

1. ŠTK ruší MFS 26.kola V. ligy D Divín – Hajnáčka /18.6.2017/. 
2. V zmysle čl. 82/1/b SP trestáme FK Divín hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 25. kola V. 

ligy D Veľký Blh – Divín a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK Veľký Blh 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme 
DK SsFZ. 

3. V zmysle čl. 82/1/g SP trestáme FK Višňové hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 25. kola 
V. ligy A Rajec – Višňové a priznávame podľa SP čl. 11/3 FK Rajec 3 body a skóre 5:0. Prípad odstupujeme 
DK SsFZ. 

4. ŠTK schvaľuje: 
• 18.06.2017 /nedeľa/ o 17,30 hod. 28.kolo III. liga Žarnovica – Lučenec /ihr. Dolná Ždaňa/ 

5. Termínová listina súťažného ročníka 2017/2018 je zverejnená na stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK - 
materiály 

6. Priebežný stav súťaží SFZ a SsFZ je zverejnený na stránke SsFZ v časti priebežný stav súťaží. 
7. Informácie k podávaniu elektronických prihlášok v ISSF pre súťažný ročník 2017/2018: 

• Súťaže SFZ – II. liga – do 15. 6. 2017 do 24.00 hod. (štvrtok) na SFZ! 

http://video.sportnet.online/
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• Slovenský pohár / Slovnaft Cup – do 30. 6. 2017 do 24,00 hod. (piatok) na SFZ!  
• Súťaže SsFZ – III. liga, IV. liga, V. liga – do 22.6.2017 do 24,00 hod. (štvrtok) na SsFZ! 
• Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – 

Prihláška do súťaže. 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 2017. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník 
nemení - (500 / 370 / 230 €). 

• Požiadavky FK k prideľovaniu čísel pre nový súťažný ročník 2017/2018 /dospelí, mládež/ sa budú 
spracovávať na SsFZ v BB dňa 26.6.2017, následne budú zverejnené na stránke SsFZ a oficiálne budú 
prezentované v pondelok 3.7.2017 na aktíve ŠTK a KM. 

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

a) Termíny a pokyny v súvislosti s prihlasovaním sa do nového  súťažného  ročníka  2017/2018: 
•  zaslanie prihlášok   do 22.6.2017 (štvrtok) do 24,00, 
• spracovávanie prihlášok  a rozdeľovanie  družstiev  23.6.2017(piatok) o 10,00,  
• prideľovanie štartovných  čísel - 26.6 2017 (pondelok) ráno. 
• prihlášky družstiev pre  nový  súťažný ročník  si FK aktivujú cez ISSF - Elektronická podateľňa  - Prihláška 

do súťaže, 
• prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo, nie je ich potrebné posielať  fyzicky  

papierovo, 
• v prípade umiestnenia do  3. miesta  a záujmu FK  hrať vyššiu súťaž v prípade odmietnutia hrať uvedenú 

súťaž víťazom súťaže a skupiny, môžu FK uvedenú skutočnosť oznámiť paralelne e-mailom. 
• Dohodu o spoločnom družstve predloží FK minimálne v skenovej podobe e-mailom do 22.6.  do  24,00, 

fyzicky do 26.6.2017  na  adresu KM SsFZ, v  prípade dohôd  FK postupujú v zmysle Predpisu 1/2016 
zverejneného na stránke SsFZ – Komisie – Komisia mládeže – Materiály. 

• Dohodu  o striedavom štarte  hráča – max. 5 hráčov  za jedno družstvo  mládeže predložia FK  skenom 
pre súťaže dorastu do  2.8.2017 a pre súťaže žiakov do 16.8.2017 iba e-mailom . 

• Aktív ŠTK a KM  SsFZ sa uskutoční dňa 3.7.2017 (pondelok) o 15,00. 
• Akékoľvek  ďalšie otázky a nejasnosti prosíme konzultovať prednostne  e-mailom na 

mladezssfz@gmail.com. 
b) Oznamujeme FK, že od budúceho súť.roč. 2017/2018 budú podľa RS SsFZ platiť nasledovné úradné hracie 

dni: 
• Dorast II.liga U19, U17 - NE 10,00 a 12,30. 
• Dorast III. a IV. liga - SO 14,00. 
• Žiaci - SO 10,00 a 12,00. 

Žiadame FK, aby si prípadné výnimky prispôsobili podľa uvedených úradných hracích dní. Všetky 
výnimky na nedeľu, pokiaľ nebudú predzápasom dospelých budú schválené so začiatkom najneskôr 
o 11,00 hod. 

c) Upozorňujeme FK budúcich IV. líg dor. U19, že od súť. roč. 2017/2018 vojde do platnosti povinnosť 
vyhotovovať videozáznam aj pre túto súťaž. Vyhotovovanie videozáznamov bude teda povinné pre všetky 
súťaže dorastu a stretnutia II. ligy U15.. 

d) Upozorňujeme FK v dostatočnom predstihu, že KM sa v novom súťažnom ročníku 2017/2018 od jeho začiatku 
intenzívne zameria na kontrolu plnenia ustanovení SP – čl.50 body 1,2 a čl.56 bod d), týkajúcich sa 
zdravotného zabezpečenia stretnutí a zdravotnej spôsobilosti hráčov dorastu a žiakov. 

e) Berieme na vedomie a akceptujeme  vyjadrenie  FK Belá k vyhotoveniu videozáznamu v stretnutí U15. 
f) Barážové stretnutie II. ligy U15 medzi FK Martin a FK Lučenec sa uskutoční dňa 21.6.2017 (streda) 

o 17,00 na ihrisku v BB – Kremničke, žiadame FK, aby sa dohodli na farbe dresov,  žiadame FK  informovať 
KM formou e-mailu  v termíne do 18.6.2017, v opačnom prípade rozhodne operatívne KM a o svojom 
rozhodnutí bude obidva FK obratom informovať. 

g) Odrátané body rozhodnutím DK SsFZ po skončení súťaže: 
O. Podzámok U15 - 3 body. 

h) Žiadame predložiť sken RP do 21.6.2017 na mladezssfz@gmail.com: 
Viktor Krenželák (1321230) – FK Skalité (U19), 
Roman Gomola (1318703) – FK Skalité (U19), 
Martin Mlkvík (1339295) – FK Vysoká nad Kysucou (U19). 

i) Neskoré začiatky: 
Tvrdošín – Lučenec (U19) – neskorá nominácia D, 
S. Ľupča – Lučenec B (U15) – problémy s PC. 

j) Odstupujeme: 
DK SsFZ - O. Veselé (U19) – nenastúpenie na stretnutie Ludrová – O.Veselé, 
DK SsFZ - Trstená (U19) – nenastúpenie na stretnutie L.Hrádok – Trstená, 
DK SsFZ - O.Polhora (U19) – predčasné ukončenie stretnutia Z. Poruba – O.Polhora, 
DK SsFZ - Tomášovce (U19) – nenastúpenie na stretnutie Tisovec – Tomášovce, 
DK SsFZ - Málinec (U19) – nenastúpenie na stretnutie Nenince – Málinec, 
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DK SsFZ – S. Lupča  – opakované neopodstatnené  čerpanie čakacej doby – 6x, 
DK SsFZ – Zborov n. Bystricou – opakované neopodstatnené  čerpanie čakacej doby – 3x, 
DK SsFZ -  Tvrdošín U19 – opakované neopodstatnené čerpanie čakacej doby -4x. 

 
2. KM nariaďuje odohrať MFS: 

a) III. liga U15, U13 sk.C – 17.kolo (Lučenec – Divín) 18.6.2017 o 15,30 a 17,30 ako pozápas dorastu 
(kolidovanie termínov a ÚHČ). 

3. KM schvaľuje zmeny termínov, miest a časov 
Dorast 

a) IV. liga dor.sk.C – 26.kolo (Brezno – Hriňová) 17.6.2017 o 17,30 – zmena ihriska na UT Podbrezová Skalica 
z dôvodu údržby hlavnej HP. 

Žiaci 
a) II. liga U15, U13 sk.Sever – 26.kolo (Martin – K.N.Mesto) z 18.6. na 16.6.2017 (piatok) o 16,00 a 18,00 – 

uzávierka cesty Strečno. 
4. KM kontumuje MFS: 

a) III. liga dor.sk.Sever – 25.kolo (Ludrová – O.Veselé), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Ludrová, 
podľa SP čl. 82/b, 

b) IV. liga dor.sk.B – 25.kolo (L.Hrádok – Trstená) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L.Hrádok, 
podľa SP čl.82/b, 

c) IV. liga dor.sk.B – 25.kolo (Z.Poruba – O.Polhora), priznávame 3 body a skóre 4:0 ponechávame v platnosti 
v prospech FK Z. Poruba podľa SP čl.82/g, 

d) IV. liga dor.sk.D – 25.kolo (Tisovec  - Tomášovce) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Tisovec, 
podľa SP čl.82/b, 

e) IV. liga dor.sk.D – 25.kolo (Nenince – Málinec) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Nenince, podľa 
SP čl.82/b, 

f) III. liga U15, U13 sk.B – 25.kolo (L.Hrádok – O.Podzámok) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L. 
Hrádok, podľa SP čl.82/b, 

g) III. liga U13 sk.C – 16.kolo (Divín – Kováčová), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Kováčová, 
podľa SP čl. 82/b, 

h) III. liga U13 sk.C – 17.kolo (Hriňová – S.Ľupča) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Hriňová podľa 
SP čl. 82/b. 

5. KM neschvaľuje MFS:  
a) III. liga dor.sk.Juh – 26.kolo (Detva – Tornaľa) z 18.6. na 17.6.2017 o 14,30 – neskoré podanie, hrá sa 

v pôvodnom termíne.  
  
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak) 
D-806 DK upozorňuje funkcionárov FK na pokračujúcu novinku v ISSF pri nahrávaní nominácií na stretnutia v 
prípade, že na stretnutie je nominovaný hráč, ktorý v tomto čase má uloženú nepodmienečnú disciplinárnu 
sankciu a toto je riadne zaevidované v ISSF (DK všetky disciplinárne sankcie nahráva do ISSF formou 
uznesenia). Takýto hráč bude mať pri nominácii vo “svojom" riadku vysvietený červený výkričník, čo 
znamená, že by nemal nastúpiť na dané stretnutie. Takto vytvorený zápis o stretnutí aj napriek tomu môže byť 
schválený rozhodcom, pričom ale táto skutočnosť bude zaevidovaná v historickom cykle stretnutia. Táto 
novinka je stále v skúšobnej prevádzke, bude sa ešte naďalej dopracovávať, preto ju považujte zatiaľ len ako 
informatívnu. Za štart hráča v stretnutí bol a bude vždy zodpovedný príslušný FK, preto pri akýchkoľvek 
nezrovnalostiach pred stretnutím týkajúcich sa „červeného výkričníka“ je zbytočné telefonicky kontaktovať 
predsedu DK SsFZ, ktorý Vám objektívne nemôže a nevie konkrétne odpovedať na problém ohľadom štartu 
niektorého z hráčov družstva. Zároveň problém „červeného výkričníka“ pred stretnutím neriešia ani 
delegované osoby. 
D-906 Na základe podnetu KM Turčianskeho futbalového zväzu Lukáš Paučula 1284088 Martin DK hráčovi dňom 
15.6.17 pozastavuje výkon športu. Hráč v termíne do 20.6.17 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu 
(neoprávnený štart na cudzí registračný preukaz v stretnutí žiakov Blatnica-Turčianske Teplice). 
D-907 Róbert Forrai DZ 2 týždne nepodmienečne od 12.6.17 do 25.6.17, DP 63-1a, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 
29.6.17 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ). 
D-908 Na základe podnetu KM SsFZ FK Očová dorast 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva 
na stretnutie IV. ligy skupina C dorast Heľpa-Očová. 
D-909 Tadeáš Pánik 1332127 Nová Baňa 2 SN od 12.6.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-910 Peter Krutý 1303958 Sliač 2 SN od 12.6.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-911 Marek Mikolajčík 1293200 Istebné 2 SN od 12.6.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-912 Matej Maček 1300040 Radoľa 2 SN od 12.6.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-913 Jozef Nákačka 1307572 Chlebnice 2 SN od 12.6.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-914 Peter Martiník 1147595 Staškov 1 SN od 12.6.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-915 Patrik Lisko 1269006 Rudina 1 SN od 12.6.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-916 Marek Kadrliak 1239495 Varín 2 SP do 31.10.17, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF. 
D-917 Na základe Oznámenia o nedostatkoch FK Nová Baňa dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-2b 
a 58-3 za použitie pyrotechniky po stretnutí III. ligy dospelí Nová Baňa-Liptovský Hrádok. 
D-918 Na základe Oznámenia o nedostatkoch FK Kalinovo dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a 
a 64-4 za neprístojnosť priaznivca družstva v stretnutí III. ligy dospelí Kalinovo-Teplička nad Váhom. 



D-919 DK berie na vedomie anonymné podanie, ktoré obdržala KR SsFZ, ohľadom stretnutia V. ligy skupina A dospelí 
Belá-Rudinská. 
D-920 Dávid Sekera 1295864 Liptovská Mikuláš 2 SN od 12.6.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 
D-921 Na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí Juraj Stalmašek tréner FK Bánová SD 3 SN od 12.6.17, DP 
48-1c, uhradiť 5 € v MZF. 
D-922 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Divín dospelí vylúčenie družstva zo súťaže V. ligy skupina D dospelí 
v súťažnom ročníku 2016/2017 a 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 30-1 a 30-2 za zapríčinenie 4 
kontumácií stretnutí v ročníku 2016/2017. FK Divín dospelí sa pre súťažný ročník 2017/2018 zaraďuje do súťaže 
v rámci ObFZ Lučenec podľa DP 30-3. 
D-923 Na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí Oliver Fajd vedúci družstva FK Radzovce dospelí 5 SN od 
5.6.17, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF. 
D-924 Na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí Stanislav Riša R 1 mesiac nepodmienečne od 19.6.17 do 
18.7.17, DP 48-1c a 48-3, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 29.6.17 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť 
na sekretariát SsFZ). 
D-925 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Višňové dospelí 100 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za predčasné 
skončenie stretnutia V. ligy skupina A dospelí Rajec-Višňové. 
D-926 Na základe podnetu KM SsFZ FK Tomášovce dorast 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie 
družstva na stretnutie IV. ligy skupina D dorast Tisovec-Tomášovce. 
D-927 Na základe podnetu KM SsFZ FK Oravská Polhora dorast 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za 
predčasné skončenie stretnutia IV. ligy skupina B dorast Závažná Poruba-Oravská Polhora. 
D-928 Na základe podnetu KM SsFZ FK Málinec dorast 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva 
na stretnutie IV. ligy skupina D dorast Nenince-Málinec. 
D-929 Na základe podnetu KM SsFZ FK Trstená dorast 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva 
na stretnutie IV. ligy skupina B dorast Liptovský Hrádok-Trstená. 
D-930 Na základe podnetu KM SsFZ FK Oravské Veselé dorast 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie 
družstva na stretnutie III. ligy skupina Sever dorast Ludrová-Oravské Veselé. 
D-931 Na základe podnetu KM SsFZ FK Tvrdošín SD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za 
opakované neoprávnené čerpanie čakacej doby v stretnutiach. 
D-932 Na základe podnetu KM SsFZ FK Zborov nad Bystricou SŽ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 
za opakované neoprávnené čerpanie čakacej doby v stretnutiach. 
D-933 Na základe podnetu KM SsFZ FK Slovenská Ľupča SŽ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za 
opakované neoprávnené čerpanie čakacej doby v stretnutiach. 
D-934 Na základe podnetu KR SsFZ FK Bánová SD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za 
nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia II. ligy SD Bánová-Liptovský Mikuláš podľa ustanovení RS 2016/2017. 
D-935 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Michal Jančo 1293240 Liptovský Mikuláš DK hráčovi dňom 15.6.17 
pozastavuje výkon športu. Hráč v termíne do 20.6.17 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (surová 
hra podrazenie súpera nadmernou silou vo vyloženej gólovej príležitosti v 32´ stretnutia II. ligy SD Bánová-Liptovský 
Mikuláš). 
D-936 Milan Káčer 1298751 Bánová hráč v termíne do 20.6.17 zašle na DK písomné potvrdenie rozsahu svojho 
zranenia spôsobeného hráčom súpera v 32´ stretnutia II. ligy SD Bánová-Liptovský Mikuláš. 
D-937 Na základe podnetu KR SsFZ FK Málinec dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za 
nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Máliínec-Santrio Láza podľa ustanovení RS 
2016/2017 a nepredloženie DVD v stanovenom termíne. 
D-938 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 12.6.17 na 1 MFS: 
           Lukáš Štefanka 1219826 Žarnovica, uhradiť 10 € v MZF. 
           Róbert Kolka 1180161 Kalinovo, uhradiť 10 € v MZF. 
           Jaroslav Hradský 1164801 Tvrdošín, uhradiť 10 € v MZF. 
           Ján Koťka 1212608 Turčianska Štiavnička, uhradiť 10 € v MZF. 
           Marek Gašpar 1099670 Rakytovce, uhradiť 10 € v MZF. 
           Adrián Kocifaj 1292905 Zborov nad Bystricou, uhradiť 10 € v MZF. 
           Kristián Krška 1299813 Belá, uhradiť 10 € v MZF. 
           Adrián Tichák 1258343 Belá, uhradiť 10 € v MZF. 
           Daniel Kováčik 1258843 Martin B, uhradiť 10 € v MZF. 
           Lukás Teličák 1254018 Bešeňová, uhradiť 10 € v MZF. 
           Peter Kokavec 1143451 Liptovský Mikuláš Palúdzka, uhradiť 10 € v MZF. 
           Maroš Pažout 1101596 Banská Štiavnica, uhradiť 10 € v MZF. 
           Adrián Bial 1260877 Jesenské, uhradiť 10 € v MZF. 
           Lukáš Machyna 1301295 Teplička nad Váhom, uhradiť 5 € v MZF. 
           Denis Krnáč 1265407 Zvolen, uhradiť 5 € v MZF. 
           Michal Laššák 1305361 Zákamenné, uhradiť 5 € v MZF. 
           Pavol Vrábel 1309741 Belá, uhradiť 5 € v MZF. 
           Martin Jaššo 1296751 Rosina, uhradiť 5 € v MZF. 
           Martin Banáš 1290000 Lisková, uhradiť 5 € v MZF. 
           Anton Šelian 1293987 Bobrov , uhradiť 5 € v MZF.  
           Patrik Botoš 1334194 Bušince, uhradiť 5 € v MZF. 
           Matej Pánik 1211018 Jakub, uhradiť 10 € v MZF 
D-939 Pozastavenie výkonu športu za 9 ŽK od 12.6.17 na 1 MFS: 
           Daniel Kosmeľ 1064843 Oravská Jasenica, uhradiť 10 € v MZF. 



           Peter Číž 1198512 Banská Štiavnica, uhradiť 10 € v MZF. 
           Miroslav Sarvaš 1197391 Santrio Láza, uhradiť 10 € v MZF. 
D-940 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:  
           D-888 Juraj Mlynček 1331627 Závažná Poruba na 1 SP do 31.10.17, uhradiť 5 € v MZF. 
           D-842 Miroslav Miko vedúci družstva FK Čierne zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF. 
D-941 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 20.6.17:  
           zo stretnutia V. ligy skupina A dospelí Belá-Rudinská. 
D-942 DK predvoláva na zasadnutie dňa 22.6.17:    
           o 16:00 hod. zo stretnutia Lieskovec-Selce V. liga skupina C dospelí Slavomír Spišák R. 
           o 16:15 hod. zo stretnutia Belá-Rudinská V. liga skupina A dospelí Tomáš Burger R, Tibor Vojtek AR1, Vladimír 
Hričina DZ, FK Belá Michal Hurta HU, Ján Holúbek tréner a Ján Kaňa asistent trénera. 
Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych sankcií. 
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP SFZ. 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík) 
1. Prerokovaná sťažnosť FK: Bánová U19 (Bánová – L. Mikuláš) – sťažnosť čiastočne opodstatnená – 

postúpené DK SsFZ. 
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 
2016/2017. 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. KR upozorňuje FK na povinnosť uvedenú v kapitole XVI. Rozpisu súťaží vo futbale 2016/2017: 
Bod 4: V prípade, ak má videotechnik akékoľvek problémy pri vyhotovovaní videozáznamu, ktoré môžu 
zapríčiniť nesplnenie podmienok stanovených RS, oznámi túto skutočnosť ihneď HU. HU o tom v polčase, 
resp. najneskôr po ukončení MFS upovedomí DZ, resp. R. Dodatočné ospravedlnenie kvality videozáznamu 
bez splnenia uvedenej povinnosti počas, resp. po MFS nebude akceptované. DZ resp. R uvedie nedostatky 
týkajúce sa vyhotovovania videozáznamu v Oznámení a nechá tento záznam podpísať HU. 
Dôrazne Vás žiadame o dôkladnú kontrolu videokamier pred stretnutím, nakoľko v prípade zistenia 
nedostatkov pri podaní sťažnosti klubu KR navrhne DK SsFZ 300 € pokutu za manipuláciu 
s videozáznamom! 
Bod 6: 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. 

4. Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkami všetkých R sa uskutoční 5. júla 2017 (streda 
– štátny sviatok) v B. Bystrici. Podmienkou účasti R na FP je potvrdenie o lekárskej prehliadke. Programy 
sú zverejnené na webe SsFZ: Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály (program FP + LS R) a Komisie 
– Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu – Materiály (program LS DZ). 
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií 
zúčastniť, nakoľko sú podmienkou k delegovaniu R a DZ v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018. 

5. Náhradný termín fyzických previerok rozhodcov SsFZ sa uskutoční 28. júla 2017 (piatok) v Banskej 
Bystrici. 

6. KR SsFZ upozorňuje R a DZ na dôsledné rešpektovanie nariadenia, uvedeného v novelizovanom odst. 14 
kap. XX. RS 2016/2017 v znení:  
V prípade, keď R, resp. DZ po uzatvorení zápisu zistí, že v zápise je nesprávne uvedený, resp. neuvedený 
napomenutý hráč, resp. nesprávne uvedený popis priestupku vylúčeného hráča, podaním v ISSF na KR a DK 
(pri ŽK a ČK) a podaním v ISSF na ŠTK, resp. KM (pri ŽK) na túto skutočnosť upozorní príslušné komisie. 

7. KR SsFZ oznamuje DZ, že v prípadoch, ak R v stretnutí udelí ČK, alebo nariadi PK, DZ je povinný overiť si 
správnosť rozhodnutia R aj prostredníctvom videozáznamu a uviesť to v správe DS (časť F) ako 
informáciu a v správe DPR (časť 12) včítane výsledku vzhliadnutia. 

8. KR 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 o aké 
MFS ide a či sa delegované osoby dostavili na miesto stretnutia alebo nie (z dôvodu odlišnej 
fakturácie). 

9. Ospravedlnenie R: Hromádka PN od 9.6., Tokár 29.7.-14.8., Čuboň 4.8.-16.8., Švec ukončenie PN 13.6., 
Moják 17.6. 

10. Obsadenie kvalifikačného stretnutia SFZ o postup do I. ligy - ŽENY: 
25.6.17. o 17:00 v Kremničke,  MFK Ružomberok – NMŠK 1922 Bratislava 
R Faber Jakub, AR1 Krahulec Tomáš, AR2 Túma Tomáš 

11. Obsadenie barážového stretnutia SsFZ o postup do I.ligy – ŽIACI: 
21.6.17. o 17:00 v Kremničke, MŠK FOMAT Martin – ŠK NOVOHRAD Lučenec 
R Ľupták Vladimír, AR1 Behančín Rastislav, AR2 Širanec Patrik 
 

12. Zmeny DL: 
18.6.17., 3.L., Žarnovica – Lučenec, hrá sa na ihrisku v Dolnej Ždani 



18.6.17., 4.LJ, Poltár – Kováčová, DZ Budač Peter za Konečný Ľubomír 
18.6.17., 5A.liga, Strečno – Rudina, DZ Hričina Vladimír za Kubačka Dušan 
18.6.17., 5B.liga, Oravská Poruba – Černová, DZ Kupča Mikuláš za Budač Peter 
18.6.17., 5D.liga, Málinec – Veľký Blh, AR2 Melich Miroslav za Hromádka Michal, aj AR predzápas dor. 
18.6.17., 5D.liga, Divín – Hajnáčka, stretnutie zrušené. 
18.6.17., 2.LD, Lučenec – K.N.Mesto, hrá sa až o 11:00 - 13:30, pôvodná delegácia 
18.6.17., 2.LD, Námestovo – Jupie, hrá sa 17.6. o 16:00, R Chmúrny, AR1 Tilesch, AR2 Scherer 
18.6.17., 2.LD, Lipt. Mikuláš – Martin, R Legíň Milan PT, AR1 Bulla Adam KP - výmena 
18.6.17., 2.LD, Zvolen – Pohronie, DZ Kanka Juraj za Debnár Miroslav 
17.6.17., 3.LD, Oravské Veselé – Štiavnik, AR Kohar Cyril (OFZ) za Herdeľ Martin 
17.6.17., 3.LD, Staškov – Ludrová, R Halfar Richard za Moják Peter, AR ObFZ CA za Halfar Richard 
17.6.17., 3.LD, R. Sobota – Braväcovo, AR Pataki Alexander za Katreniak Igor 
17.6.17., 4.LD, Diviaky – L. Hrádok, R Ďurkovič Pavol za Chmúrny Róbert 
17.6.17., 4.LD, Kalinovo – Bušince, AR Pašák Peter za Kyzek Jaroslav 
17.6.17., 2.LŽ, Tvrdošín – Dolný Kubín, R Kohar Cyril (OFZ) za Herdeľ Martin 
18.6.17., 3LŽ, Lisková – Zákamenné, hrá sa už 16.6. o 16:00, R Jacková Monika 
17.6.17., 3LŽ, Hriňová – S. Ľupča, stretnutie zrušené 
18.6.17., 3LŽ, Lučenec – Divín, hrá sa až o 15:30-17:30, R ObFZ LC za Budáč Peter 
17.6.17., I.LŽ, Pohronie – Juventus, R Chudý Michal, AR1 Švec Peter, AR2 Dančo Michal – nová delegácia 

 
Odvolacia komisia SsFZ (Ladislav Krnáč – poverený vedením) 
1. Rokovanie OK formou per rollam: 
Odvolanie TJ Snaha Zborov nad Bystricou voči rozhodnutiu DK SsFZ pod D-681, zverejnené v Spravodajcovi SsFZ č. 
40/2016-17 z 21.4.2017. 
Odvolacia komisia, na základe hlasovania členov formou per rollam, v zmysle čl. 85/2b odvolanie zamieta. 
DK udelila pokutu v súlade s DP, na základe návrhu KM, ktorá postupovala v zmysle RS SsFZ 2016/2017 
a postupovala tak, ako postupuje v zmysle RS vždy v obdobných prípadoch. 
 
2. Zasadnutie OK k prerokovaniu odvolania trénera TJ Tatran Or. Veselé M. Hollého voči rozhodnutiu DK SsFZ pod D-
775, odstúpeného OK pod D-832, sa uskutoční 22.6.2017 (štvrtok) o 15,00 hod. na SsFZ. Zároveň pozýva na 16,00 
hod. M. Hollého. 

 
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 5 hodín dňa 24. júna 2017 (sobota) v Bobrovci 
pri Liptovskom Mikuláši od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na 
úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 10. júna 2017 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. 

 
Komisia ženského futbalu (predseda  Ladislav Németh) 

1. Schvaľujeme výsledky záverečných zápasov v Regionálnej lige junioriek a konečnú tabuľku súťaže.   Víťazom 
súťaže sa stalo družstvo Štiavnika.  

2. Víťazom finálovej skupiny sa stalo družstvo Ružomberok – Ľubochňa, ktoré postúpilo na finálový turnaj ligy 
žiačok  v Poprade v dňoch 16.- 18. 6. 2017.   

3.  Víťazi súťaží – ligy žiačok a ligy junioriek budú ocenení na aktíve SsFZ dňa 3.7. 2017.  
4. Žiadame kluby, aby nahlásili prípadné konanie turnajov, ktoré majú v pláne usporiadať v tomto roku v záujme 

ich propagácie a pomoc pri zabezpečovaní účasti.   
Zároveň je treba  nahlásiť  prípadný záujem o usporiadanie dievčenského festivalu v tomto roku. Informácie 
k tomu budú poslané na požiadanie.  
Najbližší festival sa koná 26. 6. 2017 v Martine.  

5. Pracovné stretnutie zástupcov klubov ženských súťaží sa uskutoční v rámci aktívu SFZ dňa 25. 6. 2017 
v Kremničke, kde sa následne hrá barážový zápas o postup do I. ligy medzi MFK Ružomberok a NMŠK 
Bratislava.  Na stretnutie sa pozývajú zástupcovia súčasných účastníkov ženských súťaží SsFZ, ale aj 
avizovaní noví záujemcovia do týchto súťaží. Žiadame všetkých zainteresovaných, aby  obratom potvrdili 
účasť.  Informatívne pozvánky budú poslané do 19. 6. 2017.    

 
Matričná komisia (predseda Stanislav Špila) 
Na základe novelizácie RaPP z 14.3.2017 čl. 12/8 sa registrácia hráča vykonáva bez obmedzenia, s výnimkou 
uvedenou v čl. 19/5,6. 
 
Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka) 
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 – 

mailto:peterstefanak@gmail.com
mailto:matejka@ssfz.sk


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. 

 
 


