Spravodajca č. 36/2017-18

30.3. 2018

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
1. ŠTK SsFZ bude po vzájomnej dohode FK akceptovať žiadosti o zmenu termínu MFS /predohrávanie stretnutí/
z posledných dvoch kôl súťažného ročníka 2017/2018, pokiaľ nebudú v rozpore s RS SsFZ 2017/2018 kap. VI
čl.6/c.
Koniec súťaží je stanovený na 17.6.2018.
2. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS:
 Kysucké Nové Mesto – UT – jarná časť 2018 /rekonštrukcia hlavnej trávnatej plochy/
 Lieskovec – jarná časť 2018 – NE/10,00
 Liptovský Hrádok – NE/UHČ do odvolania
 31.03.2018 /sobota/ o 15,00 hod. 17.kolo TIPOS III. liga L. Štiavnica – Fiľakovo /UT Ružomb., MZF 10€
L.Štiavnica/
 31.03.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 17.kolo TIPOS III. liga L. Hrádok – Martin /MZF 10€ L. Hrádok/
 31.03.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 15.kolo IV. liga J Šalková – Č. Balog
 01.04.2018 /nedeľa/ o 15,30 hod. 15.kolo V. liga B Martin B – Blatnica
 01.04.2018 /nedeľa/ o 13,00 hod. 15.kolo V. liga D Hajnáčka – Jesenské
 06.04.2018 /piatok/ o 16,00 hod. 14.kolo V. liga B Nižná – Chlebnice
 13.04.2018 /piatok/ o 15,30 hod. 14.kolo V. liga A Belá – Vysoká n. Kysucou
 14.04.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 17.kolo IV. liga J Šalková – Veľký Krtíš
 21.04.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 18.kolo V. liga A Rajec – Višňové
 28.04.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo IV. liga J Šalková – Hriňová
 28.04.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo V. liga B Martin B – Palúdzka
 01.05.2018 /utorok/ o 16,30 hod. 29.kolo TIPOS III. liga L. Hrádok – Teplička n.V.
 01.05.2018 /utorok/ o 16,00 hod. 29.kolo TIPOS III. liga Lučenec – L. Štiavnica
 01.05.2018 /utorok/ o 16,30 hod. 29.kolo TIPOS III. liga Fiľakovo – Detva
 01.05.2018 /utorok/ o 16,30 hod. 17.kolo TIPOS III. liga Námestovo – O. Veselé
 01.05.2018 /utorok/ o 16,00 hod. 29.kolo IV. liga S Belá Dulice – Makov
 01.05.2018 /utorok/ o 16,30 hod. 16.kolo IV. liga S Trstená – Bánová
 01.05.2018 /utorok/ o 17,00 hod. 14.kolo IV. liga J Rakytovce – Poltár
 01.05.2018 /utorok/ o 17,00 hod. 14.kolo V. liga A Skalité – Rajec
 01.05.2018 /utorok/ o 16,30 hod. 14.kolo V. liga B Palúdzka – O. Poruba
 01.05.2018 /utorok/ o 17,00 hod. 15.kolo V. liga B O. Jasenica – Sučany
 01.05.2018 /utorok/ o 15,00 hod. 15.kolo V. liga B Bobrov – T. Štiavnička
 01.05.2018 /utorok/ o 17,00 hod. 14.kolo V. liga C Selce – Priechod
 01.05.2018 /utorok/ o 16,30 hod. 14.kolo V. liga C Lieskovec – Kováčová
 01.05.2018 /utorok/ o 16,30 hod. 14.kolo V. liga C Hrochoť – Š. Bane
 01.05.2018 /utorok/ o 15,00 hod. 14.kolo V. liga D Tomášovce – D. Strehová
 01.05.2018 /utorok/ o 16,00 hod. 14.kolo V. liga D Hnúšťa – Hajnáčka
 02.05.2018 /streda/ o 16,00 hod. 29.kolo IV. liga S Bytča – Terchová
 05.05.2018 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo IV. liga J Tornaľa – Tisovec
 05.05.2018 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo IV. liga J Poltár – Šalková
 08.05.2018 /utorok/ o 15,00 hod. 29.kolo TIPOS III. liga Čadca – Martin
 08.05.2018 /utorok/ o 16,00 hod. 16.kolo TIPOS III. liga L. Hrádok – Dukla BB
 08.05.2018 /utorok/ o 16,00 hod. 16.kolo TIPOS III. liga Lučenec – Kalinovo
 08.05.2018 /utorok/ o 15,30 hod. 17.kolo IV. liga J Medzibrod – Poltár
 08.05.2018 /utorok/ o 16,30 hod. 14.kolo IV. liga J Jupie FŠMH – Tisovec
 08.05.2018 /utorok/ o 15,00 hod. 14.kolo IV. liga J Revúca – Tornaľa
 08.05.2018 /utorok/ o 16,30 hod. 14.kolo V. liga D Jesenské – Radzovce
 09.05.2018 /streda/ o 17,30 hod. 29.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – R. Sobota
 19.05.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Štiavnik
 06.06.2018 /streda/ o 17,30 hod. 25.kolo V. liga C Selce – Lovča
3. ŠTK nariaďuje odohrať:
 18.04.2018 /streda/ o 16,30 hod. 16.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – N. Baňa

4. Nedostatky v MFS:
 žiadame FK Detva o zaslanie oskenovaného RP hráča Mário Michalík do 4.4.2018
 Rudinská – Čierne /neprítomný hlásateľ na stretnutí/
5. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP v prvých kolách jarnej
časti 2017/2018, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2018 odohratie MFS dospelých a mládeže aj na
schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2017/2018.
Pri neodohratí MFZ žiadame FK využiť náhradné termíny v dňoch 1.5. resp. 8.5.2018 /utorok/.
6. Priebežný stav súťaží SFZ - SsFZ je zverejnený na stránke SsFZ v sekcii – Priebežný stav súťaží.
7. Informácia pre FK ohľadne kontroly OT: ISSF v časti Reporty – Zoznam hráčov, karty – označiť Amnestia nepočítať karty... vyhľadať.
8. Z dôvodu opätovných problémov s vyhotovením množstva nových registračných preukaz pre hráčov od SFZ,
môže na MFS vzniknúť situácia že hráč nebude mať ešte RP. Rozhodcovia musia postupovať v zmysle RS
SsFZ 201/2018 kap. XI/2a – Hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná
v ISSF a jeho žiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou a RP mu ešte do termínu MFS nebol
dodaný. Preukázanie žiadosti o vystavenie RP zabezpečí FK.
Rozhodca hráča skonfrontuje a pripustí do hry, v zápise o stretnutí uvedie dôvod nepredloženia RP /aj
u mládeže/. DZ uvedie skutočnosť do Správy DZ.
Jaroslav Jekkel – 0902229333

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)
(mladezssfz@gmail.com)
1. KM oznamuje:
a) Stretnutia, ktoré sa majú odohrať 31.3.2018 a 1.4.2018 môže usporiadajúci FK vo výnimočných
prípadoch odložiť (KM neodporúča – následok bude nahustenie stretnutí pre FK), o čom informuje –
súpera, rozhodcov a podaním do ISSF ( v tomto prípade nie je potrebné telefonicky informovať a
žiadať súhlas predsedu KM SsFZ). Odložené stretnutia je však potrebné odohrať do 14 dní
v zmysle SP 69/3a RS –VI/8, čo bude KM dôsledne požadovať ( odporúčame využiť školské prázdniny
3.4.2018 - utorok). Vzájomnú dohodu vyjadrenú aj podaním hosťujúceho FK je potrebné podať v prípade
konania stretnutia 3.4.2018 obratom, v prípade iného termínu, podať do 4.4.2018 (streda). V opačnom
prípade KM nariadi odohrať stretnutie v nasledujúcu stredu po zasadnutí komisie.
b) Žiadame FK o hľadanie riešenia pre odohratie odložených stretnutí z dôvodu zlého stavu HP (náhradné
HP, UT ).
c) Všetky prekladané stretnutia je nevyhnutné odohrať vždy do 14 dní ( aj pri požadovaných zmenách
termínov),ak na nasledujúce zasadnutie FK nepredložia dohodu, určí KM termín stretnutia na stredu
v nasledujúcom týždni po zasadnutí komisie, odporúčame stretnutia predohrávať.
d) Upozorňujeme R a DZ, že v každom stretnutí mládeže sú povinní písomne v ZoS uviesť výsledok
výkonu zdravotnej služby ( pozitívne aj negatívne stanovisko ),
e) Upozorňujeme R, že znovu sa vyskytli prípady v ZoS, keď nominačné listiny uzavrel R niekoľko desiatok
minút po začiatku stretnutia, prípady odstupujeme KR,
f) Berieme na vedomie list a podanie FK Lučenec zo stretnutia III. ligy U15, U13 sk. C – 14.kolo (Dudince
– Lučenec B),
g) Žiadame FK Dudince o písomné vyjadrenie k podaniu FK Lučenec zo stretnutia III. ligy U15, U13 sk. C –
14.kolo (Dudince – Lučenec B) v termíne do 3.4.2018,
h) V týždni keď zasadá KM, a v má sa v ňom odohrať aj stretnutie, už KM na toto stretnutie zmenu termínu
neschváli (ochranné opatrenie pri delegovaní rozhodcov ),
i) V rámci dodržiavania zdravotného zabezpečenia stretnutí zo strany usporiadajúceho FK, ktoré bude KM
naďalej kontrolovať, majú FK možnosť si dať na náklady SsFZ (bezplatne pre FK) vyškoliť
odborníka na poskytovanie prvej pomoci. Podľa počtu a príslušnosti záujemcov budú po dohode so
SČK zvolené školiace miesta, kde pracovníci SČK vyškolia prihlásených zdravotníkov klubov.
Prihlasovanie vykonať na tomto linku kliknutím a vyplnením formuláru najneskôr do 3.4.2018.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeklHgj0DSxVoT7OTTAjR8wNlUAYdGZ0T8oUuLL1Li9ZOGYA/viewform,

j)

Zrušené stretnutia (dohodu žiadame predložiť najneskôr do 3.4.2018:
II. liga U19, U17 – 29.kolo (Bytča – Pohronie ZH),
II. liga U19, U17 – 29.kolo (Čadca – Bánová).

k) Neskoré začiatky:
K. N. Mesto B – Zborov nad Bystricou (U19) – neskorá nominácia H,
Žilina C – Dlhá nad Oravou (U15) – neskorý príchod H,
Lučenec – Poltár (U13) – problémy s internetom D.
2. KM nariaďuje termíny dohrávok.14. kola nasledovne:
14. KOLO
Dorast
a) III. liga dor.sk. Juh - 14.kolo (Detva - Poltár) z 24.3. na 29.3.2018 o 14,00,
IV. liga dor.sk. A - 14.kolo (Podvysoká - Radoľa) z 24.3. na 29.3.2018 o 14,00,

b)
c)
d)
e)
f)

IV. liga dor.sk. A – 14.kolo (Stará Bystrica – Skalité) z 24.3. na 4.4.2018 (streda) o 15,30,
IV. liga dor.sk. B - 14.kolo (Lisková - L. Lúžna) z 24.3. na 29.3.2018 o 16,00,
IV. liga dor.sk. B - 14.kolo (Bobrov - Dlhá nad Oravou) z 24.3. na 6.4.2018 o 16,00,
IV. liga dor.sk. B – 14.kolo (Z. Poruba – Diviaky) z 24.3.2018 na 3.4.2018 (utorok) o 15,00,
IV. liga dor.sk. C – 14.kolo (Kováčová – Prestavlky) z 24.3. na 5.4.2018 (štvrtok) o 16,30 (oprava Spravodaja
č.36).

Žiaci
g) II. liga U15, U13 sk. Sever - 14.kolo (Dlhá nad Oravou - Krásno nad Kysucou) z 24.3. na 1.5.2018 o 12,30 a
14,30 - predz. dosp.
h) III. liga U15, U13 sk. A - 14.kolo (Varín - Terchová) z 24.4. na 3.4.2018 o 9,30 a 11,30,
i) III. liga U15, U13 sk. B – 14.kolo (Rabča – Lisková) z 25.3. na 4.4.2018 (streda) o 15,30. a 17,00,
j) III. liga U15, U13 sk. B – 14.kolo (Zákamenné – Ľubochňa) z 28.3. na 3.4.2018 o 10,00 a 12,00.
15. KOLO
Dorast
a) II. liga U19, U17 – 17. kolo (Lučenec – Staškov) 31.3.2018 o 11,00 a 13,30 – UT Lučenec,
b) III. liga dor.sk. Sever – 15.kolo (Or. Jasenica – Ludrová) z 31.3. na 17.4.2018 o 16,30 (FK Ludrová má
dohrávku 12.4.2018),
c) III. liga dor.sk. Juh – 15.kolo (V. Krtíš – Braväcovo) 29.3.2018 o 14,00 – HP Modrý Kameň,
d) III. liga dor.sk. Juh – 15.kolo (Fiľakovo – Detva) 31.3.2018 o 14,00 – pomocná HP Fiľakovo,
e) III. liga dor.sk. Juh – 15.kolo (T. Č. Balog – Poltár) 1.4.2018 o 13,00 – pomocné ihrisko T. Č. Balog.
Žiaci
f) II. liga U15, U13 sk. Sever – 15.kolo (Or. Jasenica – D. Kubín) z 1.4. na 1.5.2018 o 13,00 a 15,00 –
predzápas dospelých,
g) II. liga U15, U13 sk. Sever – 15.kolo (Krásno nad Kysucou – Liesek) z 31.3. na 11.4.2018 o 15,30 a 17,30,
h) II. liga U15, U13 sk. Juh – 15.kolo (Fiľakovo – Lučenec) 31.3.2018 o 10,00 a 12,00 – pomocná HP Fiľakovo,
i) III. liga U15, U13 sk. A – 15.kolo (Čadca – Oščadnica) z 31.3. na 12.4.2018 o 15,00 a 17,00,
j) III. liga U15, U13 sk. A – 15.kolo (Terchová – Radoľa) z 31.3. na 10.4.2018 o 14,00 a 16,00,
k) III. liga U15, U13 sk. C – 15.kolo (Lučenec – Jesenské) 1.4.2018 o 10,00 a 12,00 – UT Lučenec.
3. KM schvaľuje zmenu termínu, miesta a ÚHČ:
Dorast
a) III. liga dor.sk. Sever – 18.kolo (D. Kubín – Tvrdošín) z 21.4. na 22.4.2018 o 11,00,
b) IV. liga dor.sk. A – 18.kolo (Rajec – Višňové) 21.4.2018 o 13,30 – zmena ÚHC,
c) IV. liga dor.sk. D – 22.kolo (Tisovec – Bušince) 19.5.2018 o 10,00 – zmena ÚHČ,

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
( dk.ssfz@gmail.com, kontakt na predsedu DK – 0905 344 444)
Oprava DS U 625 a doplnenie U 632 (pri prepise do Spravodajcu č.35 neboli správne uvedené resp. U632
nebolo zapísané – v ISSF boli zverejnené správne znenia obe uznesenia):
U-625: Dominik Barnošák1317178 (FK Slávia Staškov, IV. liga Sever), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera
nadmernou silou, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a, od
19.03.18, uhradiť 10 € v MZF.
U-632 Na základe podnetu KR SsFZ udeľuje OŠK Rosina (IV. liga Sever) pokutu 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), podľa
čl. 64/ 1a , 4 DP za nepredloženie videozáznamu zo stretnutia 29.kola IV. ligy Sever OŠK Rosina – ŠK Tvrdošín v
stanovenom termíne.
Zasadnutie 28.3.2018:
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za udelenie ČK:
U 633: Radomír Trnovec 1187875 (ŠK Tvrdošín (A), IV. liga Sever), vylúčený za HNS - vrazenie do súpera
neprimeranou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre , podľa čl. 49/1a DP. DS pozastavenie výkonu športu na
2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a, od 26.03.18, uhradiť 10 € v MZF.
U 634:Rastislav Kollár 1059553 ( ŠK Sásová, V. liga skupina C), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera
nadmernou silou, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a, od
26.03.18, uhradiť 10 € v MZF.
U 635:Richard Bial 1323536 ( MŠK Rimavská Sobota, III. liga dorast U19 skupina JUH ), vylúčený za HNS - pokus o
udretie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie
výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2b, od 25.03.18, uhradiť 5 € v MZF.
U 636: Vladimír Levický 1332258 ( MFK Revúca, III. liga dorast U19 skupina JUH ), vylúčený za HNS - sotenie
súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu
športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a, od 25.03.18, uhradiť 5 € v MZF.
U 637: Miroslav Šulek 1322468 (Cinobanský športový klub, IV. liga dorast U19 skupina D), vylúčený za HNS úmyselná hra lopty rukou vo vyloženej gólovej príležitosti súpera v pokutovom území, podľa čl. 46/1a DP. DS –
pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2, od 25.03.18, uhradiť 5 € v MZF.
U 638 : Lukáš Sebastián Kováč 1343688 (ŠK NOVOHRAD Lučenec B, III. liga SŽ U15 skupina C), vylúčený za HNS
viacnásobné hrubé urážky voči protihráčovi podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné
týždne, podľa čl. 47/2b, od 26.03.18, uhradiť 5 € v MZF.
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za udelenie 2 ŽK:

U 639: Rastislav Kyslý 1181086 ( OŠK Dobrá Niva, V. liga skupina C ),1 súťažné stretnutie od 26.03.18, uhradiť 10
€ v MZF
U 640: Michal Hreňo1251505 ( FK obec Lubeník, V. liga skupina D ),1 súťažné stretnutie od 26.03.18, uhradiť 10 €
v MZF
U 641: Ladislav Koválik1270900 ( TJ Jednota Málinec, V. liga skupina D), 1 súťažné stretnutie od 26.03.18, uhradiť
10 € v MZF
U 642: Matúš Oťapka 1319803 ( FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, II. liga SD U19), 2 súťažné stretnutia
od 25.03.18, uhradiť 5 € v MZF
U 643: Šimon Záchenský1272588 ( FK Rakytovce, II. liga SD U19), 2 súťažné stretnutia od 25.03.18, uhradiť 5 €
v MZF
U 644: Dominik Kafka 1332546 ( TJ Sklotatran Poltár, II. liga SŽ U15 skupina JUH), 2 súťažné stretnutia od
26.03.18, uhradiť 5 € v MZF
U 645 Dávid Burdilák 1358603 ( ŠK Novohrad Lučenec B,III. liga SŽ U15 skupina C ), 2 súťažné stretnutia od
26.03.18, uhradiť 5 € v MZF
U 646: MFK Nová Baňa (TIPOS III. liga STRED). Berie na vedomie stanovisko klubu k U629 za HNS divákov
(vnesenie a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 29. kola TIPOS III. ligy STRED MFK Žarnovica – MFK Nová Baňa,
podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP., uhradiť 10 € v MZF
U 647: MFK Žarnovica (TIPOS III. liga STRED). Berie na vedomie stanovisko klubu k U630 k nedostatočnej US
( umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 29. kola TIPOS III. ligy STRED MFK Žarnovica – MFK
Nová Baňa, podľa čl. 58/1ba DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP, uhradiť 10 € v MZF
U 648: MFK Banská Bystrica (TIPOS III. liga STRED). Berie na vedomie stanovisko klubu k U631 k nedostatočnej
US ( umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) a k HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 29. kola
TIPOS III. ligy STRED MFK Banská Bystrica – TJ Baník Kalinovo, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie,
podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP, uhradiť 10 € v MZF
U 649:Berie na vedomie Správu DZ zo stretnutia 16. kola súťaže TIPOS III. liga STRED MŠK FOMAT Martin – MŠK
Rimavská Sobota.
U 650: DK zaznamenala počas dvoch jarných kôl zo strany účastníkov podujatí, hlavného usporiadateľa,
usporiadateľov porušenia ustanovení zákona č.1/ 2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí
o zmene a doplnení niektorých zákonov, keď účastníci podujatia napriek zákazu podľa § 16 vniesli na miesto
konania podujatia a použili pyrotechnický výrobok. DK žiada HU a členov usporiadateľskej služby, aby dodržiavali
ustanovenia § 14 ods.1 a, b, c, d, e. ods.2 zákona č.1/ 2014 Z.z.
U 651: DK žiada DZ SsFZ o dodržiavanie ustanovení zákona č.1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových
podujatí o zmene a doplnení niektorých zákonov, §19 ods.3, § 19 ods. 5 o vyhotovenie obrazového, zvukového
alebo iného záznamu preukazujúce nevhodného konanie alebo správanie účastníkov podujatia a plnenia
povinností organizátora podujatia vrátane zistených nedostatkov a opatrení v súvislosti s vykonaním dozoru
na podujatí. Tieto záznamy podľa § 19 ods. 6 zákona č.1/ 2014 Z.z budú tvoriť prílohu Správy DZ o svojich
zisteniach, odporúčaniach a opatreniach, v ktorej informujete o priebehu podujatia. Písomnú správu predložte
príslušnému orgánu SsFZ na prerokovanie a prijatie potrebných opatrení.
U652: Norbert Lámer 1300809 TJ Jednota Málinec – žiadosť o zmenu DS uloženej D440 – DS bola zahladená
amnestiou VV SsFZ zo dňa 4.12.2017.
U653: DK žiada hráčov, funkcionárov, manažérov ISSF, rozhodcov a DZ, aby podnety a žiadosti riešili výhradne cez
elektronickú podateľňu v ISSF.
Poučenie:
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP )sa podáva
na Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej
komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)
1. Upozorňujeme R a DZ aby pri posudzovaní spôsobilosti HP dodržiavali znenie VIII. Kapitoly, bod 4,
písm. b) RS vo futbale 2017/2018:
„S konečnou platnosťou o odohraní, resp. neodohraní MFS rozhodne R, pričom pri svojom konečnom
rozhodnutí o spôsobilosti, resp. nespôsobilosti HP musí prihliadať na to, aby nepoškodil šport, zdravie hráčov
a hodnoty, ktoré by mohli byť zničené odohratím MFS.“
Zároveň sú DZ povinní v úvodných troch jarných kolách v tlačive „Záznam z porady“ zaznamenať
a dať podpísať zástupcovi usporiadajúceho klubu jeho súhlas s rozhodnutím rozhodcu o spôsobilosti
HP.
2. KR SsFZ v zmysle rozhodnutia VV SsFZ zo dňa 8.3.2018 upozorňuje všetky družstvá dospelých na
povinnosti ohľadom zverejňovania videozáznamov z MFS platné od jarnej časti súťažného ročníka
2017/2018:
- všetky družstvá dospelých 3.L majú povinnosť zverejniť videozáznam zo svojich domácich MFS do 48 hodín
na my.sportnet.online (pokyny v RS vo futbale 2017/2018 kapitola XVII bod 12),
- všetky družstvá dospelých 4.-5.L majú možnosť zverejniť videozáznam zo svojich domácich MFS do 48
hodín na my.sportnet.online (pokyny v RS vo futbale 2017/2018 kapitola XVII bod 12). Pokiaľ tak nespravia,
postupujú v prípade podania námietky, resp. sťažnosti v zmysle RS vo futbale 2017/2018 kapitola XVIII bod 3
alebo kapitola XIX bod 2.

KR bude plnenie uvedených povinností sledovať a v prípade ich nesplnenia navrhne DK SsFZ disciplinárne
riešenie družstva dospelých FK postihom v zmysle RS vo futbale 2017/2018.
3. KM prostredníctvom KR žiada R a DZ (2.LD) o dôslednú kontrolu zdravotnej služby v stretnutiach mládeže
v zmysle pokynov na ZS a následne zdokumentovanie stavu zdravotnej služby v prípade jej plnenia, resp.
neplnenia zo strany organizátora stretnutia.
4. Termíny najbližších akcií organizovaných KR SsFZ v roku 2018:
1. Jarné fyzické previerky rozhodcov 3. ligy a programu TALENT sa uskutočnia 6. apríla 2018 o 16:00 v B.
Bystrici. KR žiada R 3.ligy a PT (povinne), ako aj R, ktorí chcú dobrovoľne absolvovať limit programu
TALENT (jedna z podmienok k postupu do vyššej súťaže), aby sa na FP prihlásili najneskôr do 31.3.2018
a to
výlučne
prostredníctvom
linku,
ktorý
bol
vytvorený
pre
tento
účel:
https://goo.gl/forms/XwrWKKlNp81fzoAc2
2. Celoslovenský seminár rozhodcov program Talent sa uskutoční v termíne 27.-28.-29. apríl 2018 v
Lipt. Jáne Hotel AVENA. Žiadame všetkých rozhodcov zaradených do Programu Talent, aby si svoje
pracovné a osobné povinnosti zariadili tak, aby sa seminára bezpodmienečne zúčastnili. Predpokladaný
začiatok/ prezentácia/ seminára je dňa 27.apríla 2018 / piatok / o 10,00 hod. Pozvánka a Program
seminára bude zaslaný e - mailom každému rozhodcovi programu Talent koordinátorom programu p.
Roštárom.
3. Seminár licencie A pre rozhodcov a delegátov zväzu nahlásených z ObFZ a náhradné FP R 3.L a PT sa
uskutočnia 8. mája 2018 v B. Bystrici
4. Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkami všetkých R sa uskutoční 7. júla 2018
v B. Bystrici. Podmienkou účasti R na FP je potvrdenie o lekárskej prehliadke.
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených
akcií zúčastniť.
5. Žiadame KR ObFZ o:
a) nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2018 najneskôr do
1.4.2018,
b) nahlásenie R a DZ, ktorí sa zúčastnia semináru licencie “A“ najneskôr do 8.4.2018 spolu s ich
kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefonický a mailový kontakt).
Počet je neobmedzený! Uvedené zasielajte na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com
6. KR SsFZ dáva do pozornosti všetkým R a DZ novovzniknutý web www.kr-ssfz.webnode.sk kde nájdete
všetky potrebné informácie týkajúce sa Vašej činnosti.
7. V prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať
prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie
registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez platného RP nebudete v budúcnosti môcť
byť delegovaní na MFS.
8. Ospravedlnenie R: Závodský 7.4., 14.4., Polomský 14.4., Petrík do odvolania, Doval ukonč. PN 28.3.,
Bujňáková 14.4.-15.4., 27.5., Šmidriak 15.4., 21.4., Babinský 24.4.-27.4., Pšenák do konca JČ, Verdžák 21.4.,
Fašang 4.4. a PD, Riša ukončenie PN k 2.4., Dobrík 14.4.-15.4., Ligas 14.4., Galád 8.4., 22.4., Hrivo 14.4.,
15.4. do 13:00, Žeriava 21.4., Šlapka 21.4., 1.5., 19.5., Bálint 21.4., Grenčík 14.4., Mosor oprava 30.4.-5.5.
Filkus 28.4.-29.4., Ďurkovič 19.5.-20.5.,
9. Ospravedlnenie DZ: Kmoško 14.4.-15.4., Budáč P. od 28.3. do odvolania, Chvíľa 19.4.-22.4., Veky 14.4.15.4.,

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ Žiadame kluby žiackych družstiev dievčat v regióne, aby priebežne posielali odporučenia hráčok ročníkov 2004 –
2005 pre účely prípravy regionálnych zrazov počas jarnej časti.
Prvý zraz sa bude konať 6. 4. 2018 v Martine.
2/ Oznamujem záujemcom dievčenských družstiev ročníkov 2006 a mladších, že dňa 1.5. 2018 sa uskutoční turnaj
Energia do ženského futbalu s EPH v Jaslovských Bohuniciach. záujem treba hlásiť koordinátorke ženského futbalu
na SFZ.
3/ V tomto termíne sa odohrá aj finále Slovenského pohára žien.
4/ Je možnosť usporiadať Festivaly dievčat, záujem a podmienky na SFZ.
5/ Dňa 30. 3. 2018 bude účastníkom Regionálnej ligy junioriek expedované Vyžrebovanie jarnej časti súťaže
a termíny s miestami turnajov žiackej ligy. Obratom bude treba potvrdiť všetky termíny hlavne z pohľadu domácich
klubov do utorka 3. apríla 2018. Začiatok ligy junioriek je budúci víkend 7. – 8. 4. 2018.
6/ Vzhľadom na voľný budúci víkend kvôli reprezentácii je možnosť usporiadať v Žiline turnaj prípraviek dievčat
ročníkov 2006 a mladších. Záujemcovia dajte obratom na vedomie záujem o štart na tomto turnaji.
7/ Program zápasov Slovenska na Turnaji Elite Round WU-19 v Senci :
utorok 3. 4. o 17,00 h Slovensko – Nemecko, piatok 6.4. o 17,00 h Slovensko – Anglicko, pondelok 9.4. o 11,00 hod.
Slovensko – Izrael.
Všetky informácie posielajte na email nemethlaco55@gmail.com.

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)
1.

TMK SsFZ pozýva predsedov TMK ObFZ na spoločné zasadnutie, ktoré sa bude konať dňa 12. apríla 2018
(štvrtok) o 10.30 hod. v zasadačke SsFZ v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 93.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :
- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tiež termín na
podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia,
- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). V dostatočnom predstihu
upozorňujeme, že matričné miesto odsúhlasí výhradne žiadosti podané najneskôr do 31.3.2018, ktoré budú
do uvedeného termínu schválené hráčom aj materským FK hráča.
V prípade, že má nový klub záujem o hrča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický),
odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,00€ - registrácia v novom klube). Takto
môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia 01.04. do 30.06. príslušného roku.
2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2018) je možné,
v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné
ukončenie prestupu s obmedzením sa nepokladá za transfer v zmysle čl. 19/7 a môže na neho nadväzovať v tom
istom (zimnom) registračnom období prestup bez obmedzenia (do 31.1.2018), resp. prestup s obmedzením (do
31.3.208). Zároveň je však potrebné pri uplatnení takéhoto postupu dodržať ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2
kluby).
3. Vzhľadom na množiace sa dotazy ohľadom odstupného za hráča podľa čl. 37 a DPH, platí že pri transfere hráča,
pokiaľ je zadaná suma odstupného iná ako nula, ISSF automaticky pripočíta k danej sume aj DPH v prípade, že
materský klub hráča je platcom DPH a má správne vyplnené IČ DPH v detaile klubu v ISSF.
4.Termín pre transfer zo zahraničia sa zhoduje s termínom registračného obdobia bez obmedzenia (1.1. do 31.1.).
5.Striedavý štart hráča v kategóriách mládeže.
Na základe dotazov z aktívov klubov Vás prosíme o upriamenie pozornosti k informácii o striedavom štarte hráča
vekových kategórií mládeže a schvaľovaní týchto striedavých štartov, ktoré uvedieme napriek tomu, že ho upravuje
Súťažný poriadok futbalu.
Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne:
(8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča
vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.
- dohoda dvoch klubov znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom,
aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so
zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená.
Princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo
jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr.
Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade
ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer.
Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart
v zmysle platných noriem SFZ.
Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený poplatok vo výške 5 €.
Ako vyžiadať hráča na striedavý :
Funkcionalita: KM v ISSF
/ elektronická podateľňa / žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum
začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a
hráč/ka štartovať a zaslať žiadosť.
Pri úvahách o striedavom štarte hráča/čky však treba brať na zreteľ ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby
v jednom súťažnom ročníku).
7.Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov
družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov.

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.Najbližšie zasadnutia VV SsFZ sa uskutoční vo štvrtok 5.4.2018 o 12,00 v B. Bystrici.
3.VV SFZ, na svojom zasadnutí 12.3.2018, schválil , okrem iných, zoznam úspešných žiadateľov
v II. etape Projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Schválený
dokument nájdete na stránke SFZ v časti PROJEKTY – Futbalová infraštruktúra – 2. etapa.

4. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko,
Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.
5. Vzhľadom na nové funkcionality ISSF futbalnet, sme sa rozhodli v spolupráci so SFZ začať využívať
možnosť umiestniť v tomto systéme videozáznam z MFS. Po úspešnom zavedení tejto funkcionality v III. lige
vyskúšame túto funkcionalitu v priebehu jarnej časti súťažného ročníka u FK IV. ligy a V. ligy.
Postup pri registrácii:
 ISSF manažér klubu IV., resp. V. 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 (uveďte aj názov súťaže)“.
Po sprístupnení modulu nahrá zodpovedná osoba za video záznam z MFS. Žiadame touto cestou ISSF
manažérov klubov IV, a V. ligy, aby v prípade sprístupnenia tejto funkcionality oznámili túto skutočnosť KR
prostredníctvom podania na komisiu. V prípade nejasností, prípadne problémoch s registráciou kontaktujte: M.
Potančoková, 0903 584 383, majerova.misa@gmail.com, prípadne františek.ferenc@futbalsfz.sk .
Upozorňujeme FK, že od súťažného ročníka 2018/2019 bude nahrávanie videí na server v súťažiach dospelých
povinnosť vyplývajúca z RS SsFZ. Odporúčame preto klubom vyskúšať (skúšať) si to v priebehu celej jarnej
časti.

