
Spravodajca č. 38/2017-18               13.4. 2018 
 

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
(kontakt: 0902229333) 

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 
• 14.04.2018 /sobota/ o 15,30 hod.  17.kolo IV. liga J Šalková – Ve ľký Krtíš  
• 18.04.2018 /streda/  o 16,00 hod. 17.kolo TIPOS III. liga Dukla BB – Lu čenec  
• 18.04.2018 /streda/  o 16,30 hod. 16.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – N. Baňa  
• 18.04.2018 /streda/  o 17,00 hod. 15.kolo V. liga D Hajnáčka – Jesenské  
• 19.04.2018 /štvrtok/ o 16,00 hod. 18.kolo IV. liga S Makov – Z. Poruba  
• 20.04.2018 /piatok/  o 17,00 hod. 15.kolo V. liga A Štiavnik – Turzovka  
• 21.04.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 18.kolo V. liga A Rajec – Viš ňové  
• 21.04.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 18.kolo V. liga C Jakub – Sásová  /Jakub 10€ MZF/ 
• 22.04.2018 /nedeľa/ o 16,00 hod. 20.kolo TIPOS III. liga Žarnovica – L. Hrádok  
• 27.04.2018 /piatok/  o 17,30 hod. 19.kolo IV. liga J Jupie FŠMH – Rakytovce  
• 28.04.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 21.kolo TIPOS III. liga L. Hrádok – Fi ľakovo  
• 28.04.2018 /sobota/ o 16,30 hod. 19.kolo IV. liga J Pliešovce – Poltár  
• 28.04.2018 /sobota/ o 16,00 hod.  19.kolo IV. liga J Šalková – Hri ňová  
• 29.04.2018 /nedeľa/ 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 – Tepli čka 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 15,30 hod. 17.kolo TIPOS III. liga N. Baňa – Čadca   
• 01.05.2018 /utorok/  o 15,00 hod. 17.kolo TIPOS III. liga Kalinovo – Krásno   
• 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 16,30 hod. 17.kolo IV. liga S Z. Poruba – Staškov   
• 01.05.2018 /utorok/  o 17,00 hod. 14.kolo IV. liga J Rakytovce – Poltár  
• 01.05.2018 /utorok/  o 10,30 hod. 15.kolo IV. liga J Torna ľa – Hriňová  
• 01.05.2018 /utorok/  o 17,00 hod. 15.kolo IV. liga J Tisovec – V. Krtíš   
• 01.05.2018 /utorok/  o 17,00 hod. 14.kolo V. liga A Skalité – Rajec  
• 01.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 15.kolo V. liga A Višňové – Varín  
• 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 – Su čany  
• 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 – Ková čová  
• 01.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 14.kolo V. liga C Hrocho ť – 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 Hnúš ťa – Hajnáčka   
• 02.05.2018 /streda/  o 16,00 hod. 29.kolo IV. liga S Byt ča – Terchová  
• 02.05.2018 /streda/  o 17,00 hod. 15.kolo IV. liga J Pliešovce – Jupie FŠMH  
• 05.05.2018 /sobota/ o 16,30 hod. 22.kolo IV. liga S Žabokreky – Rosina  
• 05.05.2018 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo IV. liga J Torna ľa – 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 16,30 hod. 17.kolo IV. liga S Trstená – Ružomberok jun.  
• 08.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 17.kolo IV. liga S D. Kubín – Žabokreky  
• 08.05.2018 /utorok/  o 15,30 hod. 19.kolo IV. liga S Terchová – Staškov  
• 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 – Torna ľa  
• 08.05.2018 /utorok/  o 17,00 hod. 15.kolo V. liga A Strečno – Belá  
• 08.05.2018 /utorok/  o 15,00 hod. 15.kolo V. liga B Dúbrava – Nižná  
• 08.05.2018 /utorok/  o 15,00 hod. 15.kolo V. liga B Bobrov – T. Štiavni čka  
• 08.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 15.kolo V. liga B O. Poruba – Zubrohlava  
• 08.05.2018 /utorok/  o 17,00 hod. 15.kolo V. liga B Bešeňová – L. Slia če  
• 08.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 15.kolo V. liga C Kováčová – Bacúch  
• 08.05.2018 /utorok/  o 15,30 hod. 15.kolo V. liga C Krupina – Selce   
• 08.05.2018 /utorok/  o 17,00 hod. 15.kolo V. liga C Priechod – Sása  
• 08.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 14.kolo V. liga D Jesenské – Radzovce  
• 08.05.2018 /utorok/  o 16,30 hod. 15.kolo V. liga D Príbelce – Olováry  
• 08.05.2018 /utorok/  o 15,30 hod. 15.kolo V. liga D Málinec – Hnúš ťa  
• 09.05.2018 /streda/  o 17,30 hod. 29.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – R. Sobota  
• 09.05.2018 /streda/  o 19,00 hod. 15.kolo IV. liga J Šalková – Č. Balog   
• 19.05.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Štiavnik  
• 26.05.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 25.kolo IV. liga S Žabokreky – Belá Dulice  
• 06.06.2018 /streda/  o 17,30 hod. 25.kolo V. liga C Selce – Lov ča   

3. ŠTK nariaďuje odohrať MFS: 
• 18.04.2018 /streda/  o 16,30 hod. 17.kolo IV. liga S Tvrdošín – Belá Dulice  

4. Nedostatky v MFS: Poltár – Tornaľa /nedostatočná US/, Revúca – Tisovec /oneskorený začiatok – ISSF, 
opakovane/, Rajecké Teplice /porucha informačnej  tabule/ 

5. Schvaľujeme HP – umelá tráva Krásno n. Kysucou pre MFS SsFZ. 
6. 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/. 

7. Informácia pre FK ohľadne kontroly OT: ISSF v časti Reporty – Zoznam hráčov, karty – označiť Amnestia - 
nepo čítať 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. 

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)  
(mladezssfz@gmail.com)  
1. KM oznamuje: 

a) Dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade odvolania stretnutia z dôvodu nepriaznivého počasia telefonicky, 
sú povinné predložiť e-mailom na KM minimálne 2 fotografie potvrdzujúce nespôsobilos ť HP, 
v opačnom prípade, alebo v prípade, že KM bude mať opodstatnené podozrenie, že ide o zneužívanie  
ustanovenia RS, môže vykonať kontrolu a môže predmetné stretnutie kontumovať. 

b) Žiadame FK, aby pri vyplňovaní žiadosti o zmenu termínu nezabúdali vyplniť aj miesto stretnutia. 
Informácia potom chýba aj v zápise o stretnutí. 

c) Odporúčame FK predohra ť po vzájomnej dohode (MS vo futbale, výlety, birmovky...) mládežnícke 
stretnutia posledného sú ťažného kola , ktoré sa majú odohrať 15.6. a 17.6.2018. Vyhnú sa tak aj 
pokutám za prípadné nenastúpenie na stretnutie. 

d) Všetky prekladané - odkladané stretnutia je nevyhnutné odohrať vždy do 14 dní, ak na nasledujúce 
zasadnutie FK nepredložia dohodu, určí KM termín stretnutia na stredu v nasledujúcom týždni po 
zasadnutí komisie. 

e) 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 ),  

f) Námietka zo stretnutia III. liga U15 sk. B – 16.kolo (Rabča – Trstená), neoprávnený štart hráča D Samuel 
Ďubek (1356648) – neopodstatnená, námietka nespĺňa náležitosti SP čl.85 bod 2. 

g) Odstupujeme: 



DK SsFZ - nedostatočnú US v stretnutí IV. ligy dor. sk. A (Podvysoká – Stará Bystrica), 
h) Neskoré začiatky: 

K. N. Mesto B – Strečno (U19) – problémy s internetom D, 
Bobrov – Dlhá nad Oravou (U19) – neskorý príchod H, 
Klin – Zákamenné (U15) – neskorý príchod H. 

 
2. KM schva ľuje  zmenu termínu, miesta a ÚHČ: 
Dorast 

a) III. liga dor. sk. Sever – 20.kolo (D. Kubín  – Or. Jasenica) z 5.5. na 6.5.2018 o 11,00,  
b) IV. liga dor. sk. A – 20.kolo (Oščadnica  – Podvysoká) z 5.5. na 6.5.2018 o 14,00 – predz. dosp.  
c) IV. liga dor. sk. A – 22.kolo (Oščadnica  – Varín) z 19.5. na 20.5.2018 o 14,30 – predz. dosp.  
d) IV. liga dor. sk. A – 23.kolo (Oščadnica  – Stráňavy) z 26.5. na 27.5.2018 o 14,30 – predz. dosp.  
e) IV. liga dor. sk. A – 25.kolo (Oščadnica  – Rajec) z 9.6. na 10.6.2018 o 14,30 – predz. dosp.  
f) IV. liga dor. sk. C – 18.kolo (Kováčová – Šalková ) 21.4.2018 o 13,00 – zmena ÚHČ, 
g) IV. liga dor. sk. D – 21.kolo (Tomášovce – Tisovec ) z 13.5. na 12.5.2018 o 14,00. 

Žiaci 
h) II. liga U15, U13 sk. Juh – 21.kolo (Fiľakovo  – Poltár) z 12.5. na 8.5.2018 o 10,00 a 12,00, 
i) III. liga U15, U13 sk. A – 16.kolo (Makov  – Rajec) z 8.4. na 18.4.2018 (streda) o 15,30 a 17,30 – 

nespôsobilá HP,  
j) III. liga U15, U13 sk. A – 17.kolo (Terchová  – Makov) zo 14.4. na 25.04.2018 (streda) o 15,30 a 17,30 – 

rekonštrukcia HP,  
k) III. liga U15, U13 sk. C – 23.kolo (Dudince  – Tisovec) z 26.5. na 8.5.2018 o 10,30 a 12,30. 

 
3. KM neschva ľuje  zmenu termínu, miesta a ÚHČ: 
Dorast 

a) IV. liga dor. sk. A – 18.kolo (Oščadnica  – Skalité) z 21.4. na 22.4.2018 o 13,30 – predz. dosp., FK Skalité 
so zmenou nesúhlasí, hrá sa v pôvodnom termíne.  

 Žiaci 
b) II. liga U15, U13 sk. Sever – 17.kolo (Belá – Byt ča) 14.4.2018 o 12,00 a 14,00 –neskoré podanie, hrá sa 

v pôvodnom termíne.  
 

4. KM kontumuje MFS: 
a) IV. liga dor. sk. B – 16.kolo (Z. Poruba – Liesek), priznávame 3 body a skóre 7:0 ponechávame v platnosti 

v prospech FK Z. Poruba, podľa SP čl.82/g – pokles hráčov H pod 7, 
b) III. liga U13 sk, C – 16.kolo (Sliač – Lučenec B), priznávame 3 body skóre 3:0 v prospech FK Sliač, podľa 

SP čl. 82/b. 
 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)  
( dk.ssfz@gmail.com, kontakt na predsedu DK – 0905 344 444) 
Nepodmiene čné pozastavenie výkonu športu za udelenie 2 ŽK, pod ľa 37/3 DP: 
U672: Roman Pliešovský   1232365 (FK Čadca, TIPOS III. Liga Stred), 1 súťažné stretnutie od 08.04.2018, uhradiť 
10 €  v MZF 
U673: Martin Buckul čík 1261849 (MŠK Námestovo, TIPOS III. Liga Stred),  1 súťažné stretnutie od 08.04.2018, 
uhradiť 10 €  v MZF 
U674: Ľubomír Ko ňušiak   1207243 (TJ Fatran Varín, V. liga skupina A),  1 súťažné stretnutie od 
09.04.2018,uhradiť 10 €  v MZF                                    
U675:Jaroslav Tomaník   1148170 (FK Predmier, V. liga skupina A), 1 súťažné stretnutie od 09.04.2018, uhradiť 10 
€  v MZF 
U676: Miroslav Greguška   1125905 (TJ Družstevník Oravská Poruba V. liga skupina B),  1 súťažné stretnutie  od 
09.04.2018, uhradiť 10 €  v MZF 
U677:NikolasMi čuda  1259466  ( OŠK Radzovce, V. liga skupina D),  1 súťažné stretnutie od 09.04.2018, uhradiť 10 
€ v MZF 
U678:Peter Strelec  1280632 (TJ Tatran Čierny Balog, III. liga SD U19 skupina JUH),   1 súťažné stretnutia   od 
09.04.18, uhradiť 5 € v MZF 
U679: Marek Blaško   1317106 (FK 34 Brusno – Ondrej  IV. Liga dorast U19 skupina C),   1 súťažné stretnutie od 
08.04.2018, uhradiť 5 € v MZF 
U680: IsmailBerky   1330189 (TJ Slovan Halič, IV. liga dorast U19 skupina D),  1 súťažné stretnutie  od 08.04.2018, 
uhradiť 5 € v MZF 
U681: Ján Lauko   1300418 (Cinobanský športový klub, IV .liga dorast U19 skupina D), 1 súťažné stretnutie  od 
08.04.2018, uhradiť 5 € v MZF 
U682: Dávid Va ňovec   1316205 (TJ Tatran Krásno nad Kysucou, II. liga SŽ U15 skupina Sever), 1 súťažné 
stretnutie  od 09.04.2018, uhradiť 5 € v MZF 
U683:Adam Hornyák  1265446 (TJ Sklotatran Poltár, IV. liga JUH), 1 súťažné stretnutie   od 12.04.2018, uhradiť 10 
€ v MZF 
Nepodmiene čnom pozastavenie  výkonu športu za udelenie ČK:  
U684: Richard Majtán  1301382 (TJ Višňové, IV. liga dorast U19 skupina A) vylúčený   za surovú hru - kopnutie 
súpera nadmernou silou (do oblasti členka brutálnym spôsobom  so zranením protihráča - zlomenina (tzv. šľapákom)), 



podľa čl. 45/1  DP.  DS pozastavenie výkonu športu na 8 sú ťažných stretnutí od 01.04.2018 podľa čl.45/2b DP. 
Uhradiť 5 € v MZF 
U685:Marek Belaník  1241105 (MŠK Kysucké Nové Mesto, IV. liga Sever). Berie na vedomie vyjadrenie menovaného 
k jeho správaniu po udelení ČK - HNS voči delegovanej osobe v stretnutí 17.kola IV.ligy skupina Sever medzi MŠK 
K.N.Mesto a ŠK Javorník Makov, čl.48/1c DP. DS pozastavenie výkonu športu na 3 sú ťažné stretnutia od 
08.04.2018 podľa čl.48/2b DP, uhradiť 10 € v MZF 
U686: Ľudovít Kárpáty  1266618 (FK Bušince, IV. liga dorast U19 skupina D). Berie na vedomie vyjadrenie 
menovaného k HNS po udelení ČK – urážlivé výroky a vyhrážky voči delegovanej osobe v stretnutí 15.kola IV. ligy 
dorast U19 skupina D Prameň Dolná STrehová a FK Bušince podľa čl.48/1c DP.  DS pozastavenie výkonu športu3 
súťažné stretnutia  od 08.04.2018 podľa čl.48/2b DP. Uhradiť 5 € v MZF.  
U687: Denis Murá ň 1306225 (OFK Teplička nad Váhom, TIPOS III. liga Stred), vylúčený  za HNS – držanie súpera 
vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45 /1 DP.  DS pozastavenie výkonu športu  1 súťažné stretnutie od 
09.04.2018, podľa 45/2a DP. Uhradiť 10 € v MZF.  
U688: Adam Tom čala 1293937 (TJ Tatran Krásno nad Kysucou, III. liga dorast U19 skupina SEVER), vylúčený za 
 HNS - vulgarizmy voči delegovanej osobe podľa čl. 48/1c DP.  DS pozastavenie  výkonu športu na3 sú ťažné 
stretnutia od 08.04.2018, podľa čl. 48/2b DP, uhradiť 5 € v MZF. 
U689: Jaroslav Steiniger  1214151 (OŠK Baník Stráňavy IV. liga SEVER), vylúčený za HNS – nedovolené vrazenie 
do súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS pozastavenie  výkonu športu1 sú ťažné stretnutia 
od 09.04.2018, podľa  45/2a DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U690: Marek Kocian  1230811 (TJ VTJ Rajecké Teplice-Konská V. liga skupina A),   vylúčený za HNS – podrazenie 
súpera vo vyloženej gólovej príležitosti mimo PÚ podľa  čl. 45/1 DP. DS  pozastavenie výkonu športu na1 sú ťažné 
stretnutie  od 09.04.2018, podľa článku 45/2a DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U691: Michal Kempný   1149965 (TJ Družstevník Blatnica V. liga skupina B), vylú čený za  HNS  – vulgarizmy voči 
delegovanej osobe  podľa čl.48/1c DP.  DS pozastavenie výkonu športu na 3 sú ťažné stretnutia  od 09.04.2018 
podľa článku 48/2b DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U692: Marek Giertl  1205067 (ŠK Heľpa IV. liga dorast U19 skupina C), vylúčený za HNS - udretie súpera po temene 
hlavy otvorenou dlaňou v neprerušenej hre mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP. DS pozastavenie výkonu športu 
na 3 sú ťažné stretnutia  od 08.04.2018 podľa čl. 49/2b DP. Uhradiť 5 € v MZF. 
U693: Lórant Bojtoš  1179751 (TJ Vinohrad Čebovce, V. liga skupina D), vylúčený za HNS – kopnutie súpera 
v prerušenej hre nadmernou silou podľa čl. 49/1b DP. DS pozastavenie výkonu športu na 3 sú ťažné stretnutia  od 
09.04.2018, podľa čl. 49/2b DP. Uhradiť  10 €  v MZF 
 U694: Erik Berky  1266221 (FK Bušince, IV. liga dorast U19 skupina D), Na základe písomného stanoviska KR SsFZ 
a doplňujúcej správy R  vylúčený za HNS udretie súpera otvorenou dlaňou do oblasti pŕs nadmernou silou podľa čl. 
49/1b DP. DS pozastavenie výkonu športu na 3 sú ťažné stretnutia  od 08.04.2018, podľa čl.49/2b DP. Uhradiť 5 € 
v MZF. 
U695: Martin Parkáni  1266120 (TJ Vinohrad Čebovce, IV .liga dorast U19 skupina D),Na základe písomného 
stanoviska KR SsFZ a doplňujúcej správy R  vylúčený za  HNS – udretie súpera otvorenou dlaňou do pleca 
nadmernou silou podľa čl. 49/1b DP.   DS pozastavenie výkonu športu na 3 sú ťažné stretnutia  od 08.04.2018 
podľa čl. 49/2b DP. Uhradiť 5 € v MZF. 
U696: Berie na vedomie doplňujúce podanie rozhodcu M. Filkusa k popisu priestupkov hráčov U694 a U695, 
odstupuje KR SsFZ na ďalšie konanie. 
U697: Kristián Bartoš  1343508 (ŠK L+M AQUA Rapovce IV. Liga dorast U19 skupina D), vylúčený za HNS – 
vulgarizmy voči delegovanej osobe podľa čl.48/1c DP. DS pozastavenie výkonu športu na 3 sú ťažné stretnutia  od 
08.04.2018 podľa čl. 48/2b DP. Uhradiť 5 € v MZF. 
U698:Filip Slabecius  1280790 (FK Rakytovce, II .liga SD U19 ), vylúčený za HNS - vrazenie do súpera vo vyloženej 
gólovej príležitosti podľa čl. 45/ 1. DS pozastavenie  výkonu športu  na 1 sú ťažné stretnutia  od 12.04.2018 podľa 
čl. 45/2a DP. Uhradiť 5 € v MZF. 
Uznesenia  týkajúce sa hrubého nešportového správan ia sa divákov a ostatných  oznamov v zmysle DP:  
U699: Peter Lustig 1400124 (vedúci mužstva ŠK Dynamo Diviaky, IV. liga Sever) za HNS - vbehnutie na HP a HNS 
voči delegovanej osobe počas stretnutia 17. kola IV. ligy FK Terchová - ŠK Dynamo Diviaky  čl.48/1c DP. DS 
pozastavenie výkonu funkcie 3 týždne od 02.04.2018, podľa čl.48/2b DP. Uhradiť 10 € v MZF.  
U700: Na základe podnetu KR SsFZ  DK SsFZ udeľuje TJ Tatran Oravské Veselé  (TIPOS III. liga , 18.kolo, 
08.04.2018 Oravské Veselé – Liptovská Štiavnica) DS pokutu 50 €  + 10 € (uhradiť v MZF), podľa čl. 64/ 1a , 4 DP za 
nesplnenia povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej zRS vo futbale 2017/2018 kapitola XVII bod 12  v stanovenom 
termíne. 
U701:Na základe podnetu KR SsFZ DK SsFZ udeľuje TJ Tatran  Krásno nad Kysucou (TIPOS III. liga , 18.kolo, 
08.04.2018 Krásno nad Kysucou - MFK Dukla Banská Bystrica ) DS  pokutu 50 €  + 10 € (uhradiť v MZF), podľa čl. 
64/ 1a , 4 DP za nesplnenia povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2017/2018 kapitola XVII bod 
12  v stanovenom termíne. 
U702: TJ Slovan Podvysoká   – Na základe oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 16. kola IV. Ligy dorast U 19 
skupina A medzi TJ Slovan Podvysoká  – TJ Pokrok Stará Bystrica DK SsFZ začína disciplinárne konanie a žiada klub 
o podrobné písomné stanovisko k udalostiam počas ( HNS divákov a nedostatočná US, výmene HU počas stretnutia ) 
 a po skončení stretnutia  podľa čl. 71/1, 3b,g DP podaním prostredníctvom ISSF na DK do 17.04.2018 . Klub zároveň 
žiadame o zaslanie podrobného vyčíslenia vzniknutej škody na majetku. 
DK SsFZ predvoláva na svoje zasadnutie d ňa 19.4.2018 o 16.00 hod. : HU - Ján Šinal, BM - Luk áš Palica, VM - 
Rudolf Skukálek. Ú časť menovaných na zasadnutí DK SsFZ je nutná pod násle dkami sankcii v zmysle DP.  
U703: TJ Pokrok Stará Bystrica - Na základe oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 16. kola IV. Ligy dorast U 19 
skupina A medzi TJ Slovan Podvysoká  – TJ Pokrok Stará Bystrica DK SsFZ začína disciplinárne konanie a žiada klub 



o podrobné písomné stanovisko k udalostiam (poškodenie dverí šatňa hostí a príslušenstva ) po skončení stretnutia 
 podľa čl. 71/1 3b DP podaním prostredníctvom ISSF  do 17.04.2018.Účasť menovaných na zasadnutí DK SsFZ je 
nutná pod následkami sankcii v zmysle DP.  
DK SsFZ predvoláva na svoje zasadnutie d ňa 19.4.2018 o 16.00 hod.: VM Peter Chmúra, tréner -  Miroslav 
Kadáš  
U704: TJ Sklotatran Poltár (IV. liga skupina JUH) na základe Správy delegáta stretnutia                     a Oznámenia 
delegáta zväzu o zistených nedostatkoch  v stretnutí 16. kola IV. ligy skupina JUH TJ Sklotatran Poltár – FK Mesto 
Tornaľa, žiada klub o písomné stanovisko k HNS diváka domáci ch a jeho presnú identifikáciu - meno a 
priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska (za viacnásobné hrubé urážlivé prejavy a vyhrážky, obliatie hráča 
hostí),podľa čl. 71/1, 3b DP  podaním prostredníctvom ISSF do 17.04.2018.   
DK SsFZ predvoláva na svoje zasadnutie d ňa 19.4.2018 o 16.30 hod.: HU Jozef Kosnovský  
U705: Vladimír Gallo (asistent trénera MFK Revúca)  na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta 
zväzu o zistených nedostatkoch za HNS (vyhrážanie sa delegovanej osobe) v stretnutí 16. kola IV. ligy skupina JUH 
MFK Revúca – MŠK Tisovec, podľa čl. 48/1c DP. DS pozastavenie výkonu funkcie na 3 sú ťažné stretnutia , podľa 
48/2b DP, od 9.4.2018, uhradiť 10 € v MZF. 
U706:Radomír Trnovec 1187875 (ŠK Tvrdošín A). Berie na vedomie  žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej 
U633 a žiados ť zamieta . 
U707: Tomáš Duczman  1295916 MFK Rožňava  – žiadosť o zmenu DS uloženej D605.  DS bola zahladená 
amnestiou VV SsFZ zo dňa 4.12.2017 
U708:Lukáš Sebastián Ková č 1343688 (ŠK NOVOHRAD Lučenec). Berie na vedomie  žiadosť menovaného o 
zmenu DS uloženej v U638 a žiados ť zamieta . 
Zasadnutie DK SsFZ sa uskuto ční dňa 19.04.2018 v sídle SsFZ od 15.30 hod.  
Poučenie: 
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí pod ľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP )sa podáva 
na Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do siedmych dní odo d ňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej 
komisie ( čl.84 ods. 1 DP ) 
 
Komisia rozhodcov (predseda Ján Tom čík) 

1. Prerokované podnety FK: D. Strehová U19 (D. Strehová - Tisovec) – sťažnosť opodstatnená, Stará 
Bystrica U19  (Podvysoká – Stará Bystrica) – námietka neakceptovaná z dôvodu nesplnenia čl. 85 ods.1 
Súťažného poriadku – postúpené DK SsFZ. 

2. KR postúpila DK SsFZ návrh na riešenie nesplnenia povinnosti usporiadajúcich FK vyplývajúcej z RS vo 
futbale 2017/2018 kapitola XVII bod 12 (Oravské Veselé – Liptovská Štiavnica, Krásno nad Kysucou – Banská 
Bystrica). 

3. KR SsFZ v zmysle rozhodnutia VV SsFZ zo d ňa 8.3.2018 upozor ňuje všetky družstvá dospelých na  
povinnosti oh ľadom zverej ňovania videozáznamov z MFS platné od jarnej časti sú ťažného ro čníka 
2017/2018: 
- všetky družstvá dospelých 3. ligy majú povinnos ť 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. ligy majú možnos ť zverejniť videozáznam zo svojich domácich MFS do 48 
hodín na my.sportnet.online (pokyny v RS vo futbale 2017/2018 kapitola XVII bod 12) - podrobnejšie 
k registrácii v správach zo sekretariátu.  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. 

4. 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. 

5. KR SsFZ dôrazne upozorňuje  R, aby  dôsledne dodržiavali povinnosti vyplývajúce z práce v systéme ISSF. 
Osobitnú pozornosť venovať kontrole uvedenia zodpovedných osôb v zápise o stretnutí (HU, tréner, 
videotechnik a pod.),  uvádzania skutočného začiatku stretnutí s prípadným zdôvodnením jeho nedodržania. 

6. Termíny najbližších akcií organizovaných KR SsFZ  v roku 2018:  
1. Celoslovenský seminár rozhodcov program Talent  sa uskuto ční v termíne  27.-28.-29. apríl 2018 v 

Liptovskom 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. 

2. 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. 

3. 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.  

7. 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.  

8. V prípade ak R alebo DZ skon čí platnos ť registra čného preukazu,  je potrebné si ho individuálne vyžiadať 
prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podate ľňa – Žiados ť o vydanie 
registra čného preukazu „sám pre seba“ – Zasla ť žiados ť). Bez platného RP nebudete v budúcnosti môcť 
byť delegovaní na MFS. 

9. Ospravedlnenie R: Riško 28.4.-29.4.,Koleno 19.5., Labuda 28.4.-3.5., Králik 28.4., Čičmanec 28.4., Juríčka 
29.4. od 13:00, Kyzek 27.4.-29.4., 12.5., Kučera 6.5., Katreniak 21.4., 8.5. Badura 21.4.-22.4., 5.5.-6.5., 
Jacková 28.4., Urda 1.5., Jančo ukončenie PN 13.4., Vrábeľ 13.5., Polomský 5.5., Šašvary 22.4.-27.4., Filkus 
1.5., 8.5., Butora 28.4., 5.5.-6.5., Krajči 13.5. od 14:00, Janiček 27.4.-29.4., Franek 6.5., Žeriava 12.5., 
Jacková 21.4.-22.4. ospr. na SFZ, platí aj SsFZ, Juríčka 19.5., Chudý 27.4.-29.4., 

10. Ospravedlnenie DZ:  Piaček 19.5.-20.5., Forrai 5.5.-6.5., Roštár 12.5.-13.5., Šmíd 17.5.-21.5., Chovan 1.5., 
8.5., 

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)  
1/  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.  Ešte stále nie účasť uzatvorená.  
2/  V tomto termíne sa odohrá aj finále Slovenského pohára žien.  
3/  Je možnosť usporiadať Festivaly dievčat,  záujem a podmienky na SFZ.  
4/  Schvaľujú sa výsledky úvodného kola jarnej časti Regionálnej ligy junioriek. Všetky družstvá obdržali kompletné 
vyžrebovanie jari. Prípadné zmeny termínov musia  byť odsúhlasené vopred po dohode klubov a poslané správcovi 
súťaže.  
Všetky  informácie posielajte na email nemethlaco55@gmail.com.  
     
Matri čná 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 ).  
2. 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. 
3. 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 Ma tejka)  

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali . V prípade zmeny štatutárneho orgánu 
klubu, je potrebné zaslať  e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:  matejka@ssfz.sk ) a v prílohe (scan) 
zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a  prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – 
potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je 
potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK 
odoslať na Matriku SFZ. 

2. Najbližšie zasadnutia VV SsFZ sa uskutoční vo štvrtok 3.5.2018 o 12,00 v B. Bystrici. 
3. Sekretariát SsFZ dôrazne upozor ňuje  FK u ktorých k 13.4.2018 neevidoval úhradu MZF za obdobie marec 2018, 

aby najneskôr do18.4.2018 zaslali na sekretariát SsFZ kópiu dokladu o úhrade uvedenej MZF. Sekretariát SsFZ, 
len z dôvodu technických problémov na SFZ v uplynulom týždni spojenej so spárovaním platieb, neprikročil 
k odstúpenie DK v zmysle RS SsFZ 2017/2018, kap. XXV. ods. 6. Jedná sa o FK: Prestavlky, Varín, Or. 
Jasenica, MFK Dukla BB, Krásno nad Kysucou a K. N. Mesto. 

4. 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. 

5. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej  infraštruktúry je Martin Ivanko, 
Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499. 

6. 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 vo všetkých súťažiach 
dospelých v riadení SsFZ  povinnos ť vyplývajúca z RS SsFZ 2018/2019 . Odporúčame preto klubom vykonať 
registráciu a vyskúšať (skúšať) si postup nahrávania v priebehu celej jarnej časti. 

 

 

 


