
Spravodajca č. 43/2017-18              18.5. 2018 
 

 
 
Na základe viacerých telefonátov upozorňujeme, že ISSF, po najnovšej úprave  automaticky zaradí hráča, 
ktorý: 

• nemá platný RP 

• nemá uhradený členský poplatok 
medzi neaktívnych hrá čov . Takéhoto hráča, ktorý má platný RP (alebo schválenú žiadosť o jeho vystavenie) 
nenájdete v zozname hráčov FK (zobrazuje len aktívnych hráčov FK), ale musíte zvoliť menu – neaktívny 
hráči. Následne mu uhradíte členské, čím sa automaticky presunie medzi aktívnych hráčov a môžete ho 
uviesť na zápasovú súpisku. 

Zároveň upozorňujeme, že napriek pokynom riadiacich komisií  ŠTK a KM v súčasnosti nie je z technických dôvodov 
možné podávať prihlášky do nového súťažného ročníka 2018/2019. Na odstránení technického problému v ISSF sa 
intenzívne pracuje. 
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
(kontakt: 0902229333) 

1. Informácie k novému súťažnému ročníku 2018/2019 a SP. 
• V zmysle uznesenia VV SsFZ je podmienkou na zaradenie družstva dospelých do súťaží SsFZ od 

súťažného ročníka 2018/2019 mať počet mládežníckych družstiev: 
TIPOS III. liga /3 družstvá/, IV. liga /2družstvá/, V. liga /1 družstvo/ 

• Elektronické prihlášky do súťaží dospelých SsFZ v termíne do 19.6.2018 na SsFZ 
• Elektronické prihlášky do Slovenského pohára v termíne do 20.6.2018 na SFZ 
• 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 prihláške je len pre súťaže dospelých.  

• Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2018. Výška 
štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení – dospelí (500 / 370 / 230 €). 

• Požiadavky FK k prideľovaniu čísel pre nový súťažný ročník 2018/2019 /dospelí, mládež/ sa budú 
spracovávať na SsFZ v BB dňa 21.6.2018, oficiálne budú zverejnené vo štvrtok 28.6.2018 na aktíve ŠTK 
a KM. 

2. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS: 
• Fomat Martin – HP Žabokreky  – jarná časť 2018 
• 19.05.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Štiavnik  
• 19.05.2018 /sobota/ o 17,00 hod. 22.kolo V. liga D Hajnáčka – Príbelce  
• 20.05.2018 /nedeľa/ o 17,00 hod. 24.kolo TIPOS III. liga Martin – L. Štiavnica  
• 23.05.2018 /streda/  o 17,30 hod. 21.kolo IV. liga S D. Kubín – Makov  
• 26.05.2018 /sobota/ o 17,00 hod. 25.kolo TIPOS III. liga L. Hrádok – Detva  
• 26.05.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 25.kolo IV. liga S Žabokreky – Belá Dulice  
• 26.05.2018 /sobota/ o 15,00 hod. 25.kolo IV. liga S D. Kubín – Terchová  
• 27.05.2018 /nedeľa/ o 17,00 hod. 23.kolo V. liga B Bešeňová – Chlebnice  
• 30.05.2018 /streda/  o 16,30 hod. 30.kolo TIPOS III. liga R. Sobota – Čadca  
• 02.06.2018 /sobota/ o 10,30 hod. 24.kolo IV. liga J Medzibrod – S. Ďarmoty  
• 06.06.2018 /streda/  o 17,30 hod. 25.kolo V. liga C Selce – Lov ča  
• 16.06.2018 /sobota/ o 11,00 hod. 28.kolo TIPOS III. liga Martin – Kalinovo   

3. Nedostatky v MFS: Bánová – Makov /oneskorený začiatok, zmena nominácie/  
4. Informácia pre FK ohľadne kontroly OT: ISSF v časti Reporty – Zoznam hráčov, karty – označiť Amnestia - 

nepo čítať karty...  vyhľadať. 
5.  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 SsFZ je stanovený na 17.6.2018. 

6. Začiatky súťaží dospelých súťažného ročníka 2018/201: 
1.kolo Slovenského pohára – 22.7.2018 
TIPOS III. liga – 29.7.2018 
IV. a V. ligy – 5.8.2018  
Termínová listina 2018/2019 je zverejnená na stránke SsFZ – Komisie – ŠTK – Materiály.  
 



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

a) Žiadame všetky FK, ktorým štartujú v družstvá vo všetkých súťažiach žiakov v riadení KM SsFZ,o povinné 
vyplnenie nasledujúceho dotazníka obratom, najneskôr v termíne do 30.5.2018 (ctrl+klik): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePnNYXfvKd06DDs2kPjR7stY6cXGyrpMz_5owHzPSE5dUvGQ/v
iewform?c=0&w=1 

b) Upozorňujeme v dostatočnom predstihu FK, že elektronickú prihlášku družstva mládeže do súťaže je 
nevyhnutné podať do 19.6.2028, do 24,00, tak, ako aj v kategórii dospel ých . Upozorňujeme FK, že po 
skúsenostiach v minulého roka podanú prihlášku  po termíne (aj časovom), nebude KM akceptova ť 
a v nasledujúci deň začne proces zaraďovania družstva do súťaže (prípadné voľné miesta budú 
ponúknuté družstvám z nižšej úrovne súťaže, resp. z ObFZ.  
O prípadnom zaradení družstva mládeže po tomto termíne rozhodne jedine VV SsFZ, aj s možnými 
sankciami pre FK. 

c) Upozor ňujeme FK, že žiadostiam o zmenu termínu stretnutia v aktuálnom týždni ( v týždni 
zasadnutia KM a po vyjdení delega čného listu na aktuálne stretnutie) nebude vyhovené a budú 
zamietnuté .   
Opäť dôrazne odporúčame získavať dostatočne včas od hráčov informácie o birmovkách, 
výletoch....,predohra ť po vzájomnej dohode (MS vo futbale) mládežnícke stretnutia posledného 
súťažného kola , ktoré sa majú odohrať 15.6. a 17.6.2018. Vyhnú sa tak aj pokutám za prípadné 
nenastúpenie na stretnutie. 

d) Ako bolo už v minulosti avizované, v prípade dostatočného záujmu zo strany FK regiónu (minimálne 6 
záujemcov ),  KM ponúkne možnosť vytvorenia samostatnej súťaže žiakov U15,14,13,12 (systémom 1. 
ligy U15-U12 v riadení SFZ). KM podporí vznik takýchto družstiev aj podporením  spolo čných 
družstiev  a striedavého štartu, a tým vznik a následné prihlásenie takéhoto družstva do vzniknutej 
súťaže. 
Termín korektného prihlásenia - do 31.5.2018 - emai lom na KM SsFZ, termín záväzného 
prihlásenia - do 18.6.2018 prihláškou družstva do I SSF. 

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

f) Žiadame FK Jelšava  predložiť videozáznam zo stretnutia IV. ligy dor. sk. D – 19.kolo (Jelšava – 
Tisovec) v termíne do 23.5.2018.  

g) Žiadame FK Tisovec o zaslanie obrazových záznamov, resp. iných dokumentov týkajúcich sa udalostí 
počas a po stretnutí IV. ligy dor .sk. D – 19.kolo (Jelšava – Tisovec) v  termíne do 23.5.2018.  

h) Žiadame FK V. Krtíš  o zaslanie videoáznamu zo stretnutia II. ligy U15,U13 sk. Juh – 21.kolo (V. Krtíš – 
Lučenec A). 

i) Schvaľujeme náhradnú HP pre Krásno nad Kysucou  do konca sezóny 2018/2019 z dôvodu rekonštrukcie 
hlavnej trávnatej HP. 

j) Schvaľujeme pomocnú hraciu plochu pre stretnutia mládeže pre FK Fiľakovo  v tesnej blízkosti štadióna 
FK Fiľakovo. Týmto uverejnením už FK Fiľakovo nemusí požadovať zmenu HP na ďalšie stretnutia 
mládeže a hosťujúci FK rešpektuje zvolenú HP zo strany organizátora stretnutia. 

k) Námietku FK Vrútky, týkajúcu sa neoprávnených štartov hráčov v II. lige U15 sk. Sever – na základe 
porovnania súpisky so zápismi o stretnutí, považujeme za bezpredmetnú. 

l) Odstupujeme: 
DK SsFZ  – Kamenná Poruba (U19) – nenastúpenie na stretnutie IV. ligy dor. sk. A  (Radoľa – Kamenná 
Poruba). 
DK SsFZ  – Nenince (U19) – nenastúpenie na stretnutie IV. ligy dor. sk. D  (Jelšava – Nenince). 

m) Neskoré začiatky: 
Dudince – Kokava nad Rimavicou (U15) – neskorý príchod H. 
 

2. KM nariaďuje odohrať: 
a) II. liga U15, U13 sk. Juh – 22.kolo (Revúca – V. Krtíš ) z 19.5. na 23.5.2018 (streda) o 15,00 a 17,00 – V. 

Krtíš uhradí 10€ v MZF.  
 

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

a) II. liga U19, U17 – 22.kolo (Pohronie ZH  – Martin) 19.5.2018 o 10,00 a 12,00 – HP Dolná Žda ňa. 
b) II. liga U19, U17 – 25.kolo (Martin  – Čadca) 23.5.2018 o 14,30 a 17,00 – HP Turčianske K ľačany.  
c) II. liga U19, U17 – 28.kolo (Bánová  – Rakytovce) 16.6.2018 o 10,00 a 12,30 – HP Brezovec Brezany.  
d) III. liga dor. sk. Juh – 23.kolo  (Fiľakovo  – Hnúšťa) 26.5.2018 o 14,00 – pomocná HP Fi ľakovo.  
e) IV. liga dor. sk. A – 25.kolo (Varín  – Zborov nad Bystricou) z 9.6. na 10.6.2018 o 14,30 – predz. dosp.  
f) IV. liga dor. sk. C – 22.kolo (Prestavlky – Šalková ) 19.5.2018 o 14,00 – zmena ÚHČ. 
g) IV. liga dor. sk. C – 24.kolo (Hrocho ť – Očová) z 3.6. na 2.6.2018 o 14,30. 
h) IV. liga dor. sk. C – 26.kolo (Hrocho ť – Šalková) zo 17.6. na 16.6.2018 o 15,00. 

Žiaci 
i) II. liga U15, U13 sk. Juh – 23.kolo (Fiľakovo  – Tornaľa) 26.5.2018 o 10,00 a 12,00 – pomocná HP 

Fiľakovo.  
j) III. liga U15, U13 sk. A – 25.kolo (Staškov – Rajec ) z 9.6. na 7.6.2018 (štvrtok) o 15,30 a 17,30. 



k) III. liga U15, U13sk.B – 22.kolo (Rabča – Chlebnice) 20.5.2018 o 10,00 a 12,00 – zmena ÚHČ. 
 

4. KM kontumuje MFS: 
a) III. liga dor. sk. Sever – 21.kolo (Ludrová – Belá), priznávame 3 body a skóre 3:0 ponechávame v platnosti 

v prospech FK Ludrová, podľa SP čl. 82/d. 
b) IV. liga dor. sk. A – 21.kolo (Radoľa – Kamenná Poruba), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK 

Radoľa, podľa SP čl.82/b. 
c) IV. liga dor. sk. D – 21.kolo (Jelšava – Nenince), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Jelšava, 

podľa SP čl.82/b. 
 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)  
( dk.ssfz@gmail.com, kontakt na predsedu DK – 0905 344 444) 
Oprava textu z minula – doplnenie poplatku za odvolanie: 
U 854: TJ Štart Kokava nad Rimavicou.  Berie na vedomie odvolanie voči U810 (doručené elektronicky dňa 
7.5.2018). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SsFZ. 
Poplatok za odvolanie 50 € uhradi ť v MZF. 
DS nepodmiene čné pozastavenie výkonu športu za udelenie 2 ŽK, pod ľa 37/3 DP: 
U 865: Rudolf Šavlík 1183988 ( FK Obec Lubeník, V. liga skupina D), na 1 sú ťažné stretnutie  od 13.05.2018.  
Uhradiť 10 € v MZF. 
U 866: Štefan Ďurana 1287646  ( TJ Višňové, IV. liga dorast U 19 skupina A), na 1 sú ťažné stretnutie  od 
13.05.2018. Uhradiť 5 € v MZF. 
U 867: Adam Barboriak 1301740  ( TJ Prestavlky, IV. liga dorast U19 skupina C), na 1 sú ťažné stretnutie  od 
13.05.2018. Uhradiť 5 € v MZF. 
U 868: Tomáš Hollý 1172892 ( FK Rajec, V. liga skupina A), na 1 sú ťažné stretnutie  od 14.05.2018.  Uhradiť 10 € v 
MZF. 
U 869: Jozef Híveš 1251669 ( TJ Vinohrad Čebovce, V. liga skupina D), na 1 sú ťažné stretnutie  od 14.05.2018.  
Uhradiť 10 € v MZF. 
U 870:Ján Zasláv 1267529  ( MFK Detva, III. liga dorast U19 skupina JUH), na 1 sú ťažné stretnutie  od 14.05.2018.  
Uhradiť 5 € v MZF. 
U 871: Dominik Trlica 1364117  ( TJ Tatran Krásno nad Kysucou, II. liga SŽ U 15 skupina Sever), na 1 sú ťažné 
stretnutie  od 14.05.2018.  Uhradiť 5 € v MZF. 
DS po 5. ŽK – nepodmiene čné pozastavenie výkonu športu na 1 sú ťažné stretnutie, pod ľa čl. 37/5a  DP:  
U 872: Dominik Bystrán 1191600 ( MFK Revúca, IV. liga skupina Juh), od 14.05.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
U 873: Rudolf Mikula 1180180  ( TJ Slovan Skalité, V. liga skupina A), od 14.05.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
U 874: Adrián Zatyko 1261209  ( TJ Vinohrad Čebovce, V. liga skupina D), od 14.05.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
U 875: Miroslav Hanes 1306111 ( MFK Spartak Hriňová, III. liga SD U19 skupina JUH),  od 14.05.2018. Uhradiť 5 € v 
MZF 
Uznesenia o nepodmiene čnom pozastavení výkonu športu za udelenie ČK  
U 876: Marek Harman 1218524 ( ŠK Dynamo Diviaky, IV. liga Sever), vylúčený za HNS podrazenie súpera v gólovej 
príležitosti podľa čl. 45/1 DP. DS na 1 sú ťažné stretnutie od 14.05.2018  podľa čl. 45/2a  DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U 878: Filip Babiak 1303770  (MFK Strojár Krupina, V. liga skupina C), vylúčený za HNS - kopnutie súpera 
nadmernou silou podľa čl.45/1 DP. DS na 1 sú ťažné stretnutia od 14.05.2018  podľa čl. 45 /2a DP. Uhradiť 10 € v 
MZF. 
U 879: Oliver Andráši 1260876  ( FK Jesenské, V. liga skupina D), vylúčený za HNS vulgarizmy voči delegovanej 
osobe podľa čl. 48/1c DP. DS na 3 sú ťažné stretnutia od 14.05.2018 pod ľa čl.48/2b  DP.  Uhradiť 10 € v MZF. 
U 880: Adam Hlinka  1273807  (ŠK  Selce, V. liga skupina C). Na základe podnetu KR SsFZ,  vlastných zistení DK za 
surovú hru - podrazenie súpera  nadmernou silou (25 minúta) podľa čl.45/1 DP. DS na 1 sú ťažné stretnutie od 
17.05.2018 podľa čl.45/2a DP. Uhradiť 10 € v MFZ. 
Uznesenia týkajúcie sa hrubého nešportového správan ia sa divákov a ostatných  oznamov v zmysle DP  
U 881: Peter Lauko 1159840 (tréner OŠK Lisková, III. liga SŽ U15 skupina B), za HNS - vulgarizmy voči delegovanej 
osobe v II. polčase stretnutia 25.kola III. liga SŽ U15 skupina B medzi ŠK Tvrdošín - OŠK Lisková hraného dňa 
08.05.2018 podľa čl. 48/1c DP, DS pozastavenie výkonu akejko ľvek funkcie v MFS OŠK Lisková všetkých 
kategórií na 3 sú ťažné stretnutia od 09.05.2018 podľa čl. 16/1,2 a 48/2b DP. Uhradiť 5 € v MZF.  
U 882: ŠK Tvrdošín.  Na základe podnetu ŠTK SsFZ za predčasné skončenie stretnutia IV. liga Sever 22 kolo 
Ružomberok B - ŠK Tvrdošín dňa 06.05.2018 podľa čl. 64/1a DP. DS pokuta 100€ podľa čl. 64/ 4 DP. Uhradiť 10 € v 
MZF. 
U 883: FK Slávia Staškov.  Na základe podnetu ŠTK SsFZ za nenastúpenie družstva na stretnutie IV. ligy Sever 19 
kolo FK Terchová - FK Slávia Staškov dňa 08.05.2018 DS pokuta 100 € podľa čl. 59 DP. Uhradiť  10 € v MZF. 
U 884: TJ Slovan Tomášovce.  Na základe podnetu ŠTK SsFZ za predčasné skončenie stretnutia V. liga skupina D, 
20.kolo TJ Santrio Láza - TJ Slovan Tomášovce dňa 06.05.2018 podľa čl. 64/1a DP. DS pokuta 100€ podľa čl. 64/ 4 
DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U 885: OŠK Kamenná Poruba , na základe podnetu KM SsFZ DK ude ľuje pokutu 50 € podľa čl. 59 a RS 2017/2018 
kapitola XX, ods.38 (prvý prípad) za nenastúpenie družstva na stretnutie 21.kola IV.ligy dorast U19 skupina A medzi 
ŠK Radoľa - OŠK Kamenná Poruba. Uhradiť 5 € v MZF. 
U 886: TJ Nenince , na základe podnetu KM SsFZDK ude ľuje pokutu 50 €  podľa čl. 59 a RS 2017/2018 kapitola XX, 
ods.38 (prvý prípad) za nenastúpenie družstva na stretnutie 21.kola IV.ligy dorast U19 skupina D medzi MFK Jelšava - 
TJ Nenince dňa 12.05.2018. Uhradiť 5 € v MZF. 



U 887: Peter Kokavec 1317072 (tréner FC 34 Liptovský Mikuláš-Palúdzka V. Liga skupina B) vykázaný z technickej 
zóny (lavičky náhradníkov) a oznámení o nedostatkoch v stretnutí, za HNS - vulgarizmy vo či delegovanej osobe  v 
stretnutí 21.kola V. liga skupina B medzi TJ Družstevník Blatnica - FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka  hraného dňa 
13.05.2018 podľa čl. 48/1c DP. . DK začína disciplinárne konanie  voči menovanému na základe OZN a zápisu o 
stretnutí v časti záznam rozhodcu a predbežným ochranným opatrením pozastavuje menované mu výkon 
akejko ľvek funkcie v MFS FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzk a všetkých kategórií podľa čl. 71/1,2,3a,5a,6,7,9 a 
čl. 43/1,2a,4 DP od 14.05.2018 do doriešenia.DK žiada menovaného o p odrobné písomné stanovisko k HNS 
voči delegovaným osobám do 22..05.2018 prostredníctvom  podania na DK cez ISSF.       
U 888: Peter Kokavec 1143451 ( kapitán FC 34 Liptovský Mikuláš-Palúdzka). DK žiada menovaného o podrobné 
písomné stanovisko  k HNS trénera hostí Peter Kokavec voči delegovaným osobám v stretnutí TJ Blatnica - FC 34 
Liptovský Mikuláš Palúdzka hraného dňa 13.05.2018  do 22.05.2018 prostredníctvom podania na DK cez ISSF. 
U 889: František Be ňadik 1001660 ( masér MFK Detva, III. liga dorast skupina JUH), na základe Oznámenia o 
nedostatkoch v stretnutí III. ligy dorast U19 skupina JUH 21.kolo MFK Nová Baňa - MFK Detva hraného dňa 
13.05.2018 vykázaný z lavičky náhradníkov za HNS- vulgarizmy  voči delegovanej osobe podľa čl. 48/1c DP, DS 
pozastavenie výkonu akejko ľvek funkcie v MFS MFK Detva všetkých kategórií na 4  súťažné stretnutia od 
14.05.2018 podľa čl. 16/1,2 a 48/2b DP. Uhradiť 5 € v MZF.  
U 890: Peter Raj čok 1030599  ( vedúci  manažér, TJ Sokol Medzibrod, IV. liga skupina JUH), na základe Správy DZ a 
OZN vykázaný za HNS - neuposlúchnutie príkazu, kritika a nesúhlas s rozhodnutím delegovanej osoby v stretnutí IV. 
ligy skupina JUH 21.kolo MŠK Tisovec - TJ Sokol Medzibrod, podľa čl. 48/1a, 64/1a DP. DS zákaz výkonu 
akejko ľvek funkcie v stretnutiach TJ Sokol Medzibrod na 4 súťažné stretnutia od 14.05.2018  podľa čl. 48/2a, 
64/3 DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U 891: Erik Fonód 10885 20 ( vedúci manažér, TJ Vinohrad Čebovce, V .liga skupina D), na základe OZN a 
vlastných zistení, za HNS - vyhrážky voči delegovaným osobám po skončení stretnutia V. ligy skupina D Santorio 
Láza - TJ Vinohrad Čebovce podľa čl. 48/ 1c. DS zákaz výkonu akejko ľvek funkcie v stretnutiach TJ Vinohrad 
Čebovce na 4 sú ťažné stretnutia od 14.05.2018  podľa čl. 48/2a, 64/3 DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U 892: FK Námestovo (Tipos III. liga Stred ), Na základe Správy DZ a OZN a vlastných zistení, za viacnásobné 
 HNS zo strany priaznivca FK Námestovo na adresu delegovaných osôb v stretnutí  TIPOS III. liga Stred 23.kolo  TJ 
Družstevník Liptovská Štiavnica - MŠK Námestovo hraného dňa 13.05.2018 podľa čl. 58 / 1a  DP.  DS pokuta 100 € 
podľa DP 58/2a, 3. Uhradiť 10 € v MZF. 
U 893: Branislav Macura  1239564  ( TJ Tatran Krásno nad Kysucou).  Berie na vedomie žiadosť menovaného o 
zmenu DS uloženej U748 a podľa čl. 41/1, 2, 3 DP podmiene čne upúš ťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne), pod ľa 
čl. 41/1, 2 DP a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
U 894: Oliver Ďurta 1248780   (JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS 
uloženej U 839 a podľa čl. 41/1, 2, 3 DP, podmiene čne upúš ťa od výkonu jej zvyšku (1 týžde ň), pod ľa čl. 41/1, 2 
DP a určuje skúšobnú dobu do 30.9.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
U 895: Roman Krivjan čin 1155576  ( TJ Lovča). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U793 
a žiados ť zamieta . 
U 896: Michal Bireš 118013  ( TJ Novohrad Lučenec). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej 
U841 a žiados ť zamieta . 
U 897: MFK Detva. Berie na vedomie odvolanie voči U 857 (doručene elektronicky dňa 11.05.2017). Odvolaniu v 
plnom rozsahu nevyhovuje  a podľa čl.84/ 8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SsFZ. Poplatok za o dvolanie 
50 € uhradi ť v MZF. 
U898: MFK Tisovec (IV. liga dorast U19, skupina D). Berie na vedomie podanie ohľadom udalostí pri odchode po 
stretnutí MFK Jelšava – MFK Tisovec, v ktorom  koná PZ SR. 
U 899:  MŠK Námestovo ( TIPOS III. liga Stred). DK na základe Správy DZOZN a vlastných zistení Správy delegáta 
stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a vlastných zistení,  začína disciplinárne 
konanie a žiada v termíne do 22.05.2018 pod disciplinárnymi d ôsledkami písomné vyjadrenie v súvislosti 
v vykázaním ich priaznivca v MFS TIPOS III. liga Stred 23.kolo TJ Družstevník Liptovská Štiavnica - MŠK 
Námestovo, hraného dňa 13.05.2018 vrátane jeho identifikácie.    
U900:  Ivan Rusnák 1313348 (tréner MŠK Námestovo). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta 
zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie vo či menovanému  vo 
veci HNS voči delegovaným osobám v stretnutí TIPOS III. ligy Stred 23.kolo TJ Družstevník Liptovská Štiavnica – 
MŠK Námestovo dňa 13.05.2018 (počas trvania DS U765) a zároveň predvoláva menovaného  na svoje 
zasadnutie dňa 24.05. 2018 o 16:00 hod.  v sídle SsFZ pod disciplinárnymi dôsledkami. 
U 901: Ján Chromek 1018484  bezpečnostný manažér TJ Štart Kokava n/Rimavicou, HNS voči delegovanej osobe 
podľa  čl. 48/1c DP. DS na 3 sú ťažné stretnutia od 14.05.2018 podľa čl. 48/ 2b DP.. Uhradiť 10 € v MZF. 
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskuto ční 24.05. 2018 v sídle SsFZ od 15.30 hod.  
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 Tom čík) 

1. Prerokované podnety FK: Prestavlky U19  (Očová - Prestavlky) - sťažnosť stiahnutá z rokovania sťažujúcim 
sa klubom – postúpené DK SsFZ, Hrocho ť (Selce - Hrochoť) - sťažnosť čiastočne opodstatnená – postúpené 
DK SsFZ. 



2. V prípade ak sa podnet (s ťažnos ť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania 
prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ. 

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.L 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.L 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). 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. Z dôvodu množiacich sa nedostatkov KR upozor ňuje FK na povinnos ť uvedenú v kapitole XVII. bod 6 
Rozpisu sú ťaží vo futbale 2017/2018: 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. 

5. 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. Ak je prítomná zdravotná 
služba, uvies ť do zápisu o stretnutia „zdravotná služba prítomná“  s uvedením mena a priezviska 
osoby, ak nie je prítomná, uvies ť „zdravotná služba neprítomná“! 

6. KR predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie 24. 5.2018 o 16:00 hod. v priestoroch SsFZ nasledovných  
rozhodcoch, ktorí sa dopustili nedostatkov v popise  priestupkov ČK, vypl ňovania zápisov o stretnutí 
a iných nedostatkov: Michal Považan, Tomáš Martvo ň, Jozef Matej čík, Miroslav Filkus, Ivan Tokár, 
Ladislav Šlapka, Miroslav Ježík, Ľubomír Belko, Vladimír Mahút.  

7. 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. 
V budúcnosti bude KR rozhodcov so závažnými nedosta tkami pozýva ť na svoje zasadnutie 
k napísaniu testu z PF. 

8. KR upravila povinnos ť R dostavi ť sa na mládežnícke MFS už 45. minút pred MFS s plat nos ťou od 20. 4. 
2018. Žiadame Vás o dôsledné dodržiavanie stanoveného času! 

9. KR dôrazne upozor ňuje R a DZ na uvádzanie správnych popisov priestupkov vylú čených hrá čov 
v zmysle Pokynov pre R a DZ v RS SsFZ, str. 61. 

10. 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.  

11. 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. 

12. Žiadame KR ObFZ  o zaslanie návrhu R a DZ postupujúcich do súťaží riadených SsFZ v termíne do 20.5.2018 
na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com 

13. 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 . R, ktorí chcú dobrovoľne 
absolvovať limit programu TALENT sa majú možnosť vopred prihlásiť najneskôr do 15.6.2018 výlučne 
prostredníctvom linku, ktorý bol vytvorený pre tento účel:  https://goo.gl/forms/XwrWKKlNp81fzoAc2 
Takisto je nevyhnutné aby lekárske potvrdenie prini esli aj DZ – mailom Vám bude zaslané osobitné 
tlačivo.  Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených 
akcií zúčastniť.  

14. Ospravedlnenie R: Majer 24.5.-14.9. (LS,FP), Calík 26.5., Babinský PD, Kolofík 31.5., 7.6., Botka 30.5. do 
16:00, Danko 3.6., Kováč oprava na 26.5., Belán Ivan 8.6.-15.6.,23.6., Belán Ondrej 8.6.-15.6.,23.6., Halfar 
PN od 14.5., Širanec 30.5., Janíček 3.6., Franek 2.6. do 14:00, Hrivo 2.6., Valíček 4.6.-14.6., Šupej 9.6.-10.6., 
Butora 2.6.-3.6., Považan Michal 26.5.-27.5. neskoro, Zelezňák 9.6., Ligas 31.5.-20.6. PD a SO, Rojček SO 
ruší, 9.6., Badura 19.5.-20.5., Belán O. 26.5. zrušené, Oružinský 16.6., 

15. Ospravedlnenie DZ:  Šmíd 9.6., Kučera 2.6., Forrai 30.6.-11.7. LS, Kubačka 7.6.-22.6., Truban 27.6.-25.7.,  
 
Odvolacia komisia (predseda Roman  Horák)  
1. Odvolacia komisia Stredoslovenského futbalového zväzu v Banskej Bystrici (OK SsFZ), ako príslušný odvolací 
orgán, prijal dňa 12.05.2018 cestou orgánu, ktorého rozhodnutie sa napadá, odvolanie FK TJ Štart Kokava nad 
Rimavicou, so sídlom Nám. 1. Mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou, proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie 
Stredoslovenského futbalového zväzu (DK SsFZ) U-810 zverejnené v Spravodajcovi č.41/2017-18 a dňom prijatia 
odvolania odvolacou komisiou začína odvolacie konanie vedené pod č. OK-01/2018. 



2. OK SsFZ žiada FK TJ Štart Kokava nad Rimavicou doručiť na sekretariát SsFZ do 25.05.2018 
originál alebo čitateľnú kópiu podacieho lístka poštovej zásielky, ktorou bol dodatočne zaslaný chýbajúci videozáznam 
1. polčasu resp. celého stretnutia V. ligy, sk. D, 18.kolo, 22.04.2018 TJ Štart Kokava nad Rimavicou – D. Strehová. 
3. Zasadnutie OK SsFZ vo veci odvolania vedené pod č. OK-01/2018 sa uskutoční v sídle SsFZ dňa 07.06.2018 o 
16,00 hod. 
 
Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)  
1/   Najbližší turnaj ligy žiačok sa uskutoční v pondelok 21. mája v Lučenci .   
2/   V prípade záujmu o usporiadanie Festivalu pre dievčatá v tomto roku avizujte záujem a informácie vám budú 
zaslané na požiadanie. V Žiline sa uskutoční festival spojený s turnajom prípraviek ročníkov 2006 a mladších v piatok 
1. júna 2018.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť už teraz na tel. čísle 0905 342399. 
 3/ Žiadame kluby, aby nahlásili prípadné konanie turnajov, ktoré majú v pláne usporiadať v tomto roku v záujme ich 
propagácie a pomoci pri zabezpečovaní účasti.  
4/  V dňoch 23. – 24. 6. 2018 sa uskutoční v Oravskej Jasenici turnaj dievčat Orava champions Masters v kategóriách 
U-15 a U-19.  Informácie organizátor Andrea Hvolková 0948 488 878.  
5/  V dňoch 6. – 12. 8. 2018 sa v Kunerade uskutoční tradičný Futbalový kemp dievčat. Informácie na tel. čísle 0905 
342399.  
 
Trénersko-metodická komisia  
TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Žilina 
doško ľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C l icencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej 
licencie) v rozsahu 5 hodín dňa 24. júna 2018 (nede ľa) v areáli futbalového ihriska TJ Tatran Bytčica. Účastnícky 
poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 10. júna 2018 na priloženom tla čive prihlášky 
(www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska 
cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.  

 
Matri čná komisia (predseda Stanislav Špila)  
1.  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. Kontrolou v ISSF zistil sekretariát SsFZ, že k 18.5.2018 mali v systéme status „neplatič“ FK: Očová, Vinica, 
Rapovce a FA V. Krtíš . Žiadame touto cestou uvedené FK, aby zdokladovali , najneskôr do 23.5.2018, na e-mail: 
matejka@ssfz.sk  úhradu MZF za 04 2018. Sekretariát odstupuje uvedené FK na riešenie DK. 

3. Najbližšie zasadnutia VV SsFZ sa uskutoční vo štvrtok 7.6.2018 o 12,00. 
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. 

• po úspešnej registrácii osoby sa video nahráva na adrese video.sportnet.online .  

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. 

 

 

 


