
Spravodajca č. 47/2017-18              15.6. 2018 

 
 

Aktív ŠTK, KM a KŢF k vyhodnoteniu súťaţného ročníka 2017/2018 a k príprave nového súťaţného ročníka 
2018/2019 (vyţrebovanie) sa uskutoční tradične v priestoroch kongresovej sály OÚ B. Bystrica 

vo štvrtok 28.6.2018 o 15,00 hod. 

 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 
(kontakt: 0902229333) 

1. Informácie k novému súťaţnému ročníku 2018/2019 a SP. 

 V zmysle uznesenia VV SsFZ je podmienkou na zaradenie druţstva dospelých do súťaţí SsFZ od 

súťaţného ročníka 2018/2019 mať počet mládeţníckych druţstiev: 

TIPOS III. liga /3 druţstvá/, IV. liga /2 druţstvá/, V. liga /1 druţstvo/ 

 Elektronické prihlášky do súťaţí dospelých SsFZ v termíne od 1.6.2018 do 19.6.2018 na SsFZ. 

 Elektronické prihlášky do Slovenského pohára v termíne od 1.6.2018 do 20.6.2018 na SFZ. 

 Prihlášky druţstiev dospelých pre nový súťaţný ročník si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – 

Prihláška do súťaţe. Prihlášky musí FK vyplniť za kaţdé svoje druţstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzania 

farby dresov v prihláške je len pre súťaţe dospelých.  

 Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2018. Výška 

štartovného vkladu sa pre nový súťaţný ročník nemení – dospelí (500 / 370 / 230 €). 

 Poţiadavky FK k prideľovaniu čísel pre nový súťaţný ročník 2018/2019 /dospelí, mládeţ/ 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: 

 14.06.2018 /štvrtok/ o 17,30 hod. 28.kolo TIPOS III. liga R. Sobota – Fiľakovo /10€ MZF/  

 16.06.2018 /sobota/ o 11,00 hod. 28.kolo TIPOS III. liga Martin – Kalinovo  

 16.06.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 28.kolo TIPOS III. liga Čadca – O. Veselé 

 16.06.2018 /sobota/ o 17,00 hod. 28.kolo TIPOS III. liga L. Hrádok – L. Štiavnica  

 16.06.2018 /sobota/ o 17,30 hod. 28.kolo TIPOS III. liga Námestovo – Lučenec  

 16.06.2018 /sobota/ o 17,00 hod. 26.kolo V. liga C Sásová – Lieskovec  

 16.06.2018 /sobota/ o 17,30 hod. 26.kolo V. liga C Priechod – D. Niva /10€ MZF/ 

 17.06.2018 /nedeľa/ o 16,00 hod. 26.kolo V. liga A Strečno – Turzovka     

3. Nedostatky v MFS: Niţná – Zubrohlava /oneskorený začiatok - jednotná farba dresov druţstiev/, Jakub – 

Hrochoť /oneskorený začiatok – úprava HP/ 

4. Začiatky súťaţí dospelých súťaţného ročníka 2018/2019: 

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

a) Upozorňujeme, ţe elektronickú prihlášku druţstva mládeţe do súťaţe je nevyhnutné podať do 19.6.2028, 
do 24,00, tak, ako aj v kategórii dospelých.  
Upozorňujeme, ţe podanú prihlášku  po termíne (aj časovom), nebude KM akceptovať a v nasledujúci 
deň začne proces zaraďovania druţstva do súťaţe (prípadné voľné miesta budú ponúknuté druţstvám 
z niţšej úrovne súťaţe. z ObFZ, resp. bude súťaţ pripravená pre niţší počet súťaţiacich). 
O prípadnom zaradení druţstva mládeţe po tomto termíne rozhodne jedine VvSsFZ, aj s moţnými 
sankciami pre FK v zmysle nového RS 2018/2019. 

b) Ţiadame príslušné ObFZo písomné (sken dokumentu podpísaný minimálne sekretárom ObFZ ) nahlásenie 
postupujúcich druţstiev, prípadne v alternatíve aj ďalšie postupujúce druţstvo v prípade neprihlásenia 
sa oprávnených druţstiev, v termíne do19.6.2018 (utorok). 

c) V dostatočnom predstihu informujeme, ţe usporiadajúci FK bude musieť v zmysle RS 2018/2019 
zabezpečiť v kaţdom stretnutí mládeţe zdravotnú sluţbu - osobou s kvalifikovanosťou na poskytnutie 1. 
pomoci. Od 1. súťaţného kola bude uvedenú povinnosť KM kontrolovať. 

d) Rušíme bod 1 d) Spravodajcu č. 46/2017-2018, predmetné stretnutie sa odohrá v zmysle 47/2a tejto ÚS. 
e) Po zistení záujmu KM SsFZ v súťaţnom ročníku 2018/2019 nevytvára súťaţ pre U15-12. 
f) Súťaţe ţiakov U13 sa budú hrať podľa pôvodných pravidiel, ako tomu bolo v súťaţnom ročník 2017/2018. 
g) FK Radoľa - Jakub Mahút (1329120) je hráčom TJ Tatran Varín, štarty boli oprávnené, má platný RP. 
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h) Berieme na vedomie podnet FK R. Sobota (U19,17), vyjadrenie FK Námestovo zo stretnutia II.ligy U19,17. 
Rozhodca stretnutia uznal HP za spôsobilú podľa PF. 

i) Berieme na vedomie informácie FK Vrútky zo stretnutia U15 Bytča – Vrútky. 
j) FK Bešeňová (U19) – k dohode o spoločnom druţstve je potrebný súhlas ObFZL.Mikuláš. 
k) Zasadnutie KM SsFZ sa uskutoční 21.6.2018 (štvrtok) od 9,00. 
l) Termínová listina 2018/2019 je zverejnená na stránke SsFZ – Komisie – ŠTK – Materiály. 
m) Odstupujeme: 

DK SsFZ 
FK K. N. Mesto (U19,17) – nezabezpečenie zdravotnej sluţby v obidvoch stretnutiach. 
FK Staškov (U17) – nedohrané stretnutie II. ligy U17 (Staškov – Martin). 
FK D.Strehová (U19) – nenastúpenie na stretnutie IV. ligy dor.sk.D (Jelšava – D.Strehová). 
FK Cinobaňa (U19) – 3x neoprávnené čerpanie čakacej doby. 

n) Neskoré začiatky: 
Predmier – Tvrdošín (U19) – neskorá nominácia D. 
Štiavnik – Vrútky (U19) – neskorá nominácia D, technické problémy s PC. 
Braväcovo – Poltár (U19) – neskorý príchod H. 
Varín – Zborov nad Bystricou (U19) – neskorý príchod H, neskorá nominácia D aj H. 
Závaţná Poruba – Chlebnice (U19) – neskorý príchod H. 
Niţná – Zákamenné (U19) – neskorá nominácia D. 
Tisovec – Nenince (U19) – neskorá príchod H. 
Tomášovce – Cinobaňa (U19) – neskorý príchod H. 
Nová Baňa – Lučenec (U15) – neskorý príchod H. 
Makov – Rajec (U15) – neskorá nominácia D. 

 
2. KM nariaďuje odohrať: 
Dorast 

a) IV. liga dor.sk.C – 26.kolo (Očová – Dudince) 16.6.2018 o 17,00 – ihrisko Zvolenská Slatina. 
Ţiaci 

a) III. liga U15, U13 sk.B – 26.kolo (Ľubochňa – L.Mikuláš) 17.6.2018 o 10,00 a 12,00 – ihrisko 
Stankovany. 

 
3. KM schvaľuje zmenu termínu, miesta a ÚHČ: 
Dorast 

a) IV. liga dor.sk.A – 26.kolo (Kamenná Poruba – Varín) 16.6.2018 o 15,00 – ihrisko Kunerad. 
b) IV. liga dor.sk.B – 26.kolo (Dlhá nad Oravou – Niţná) 16.6.2018 o 17,00 – zmena ÚHČ. 
c)  

4. KM kontumujeMFS: 
a) II. liga U17 – 26.kolo (Staškov – Martin), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Martin, podľa 

SP čl. 82/g. 
b) IV. liga dor.sk.D – 25.kolo (Jelšava – D.Strehová), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK 

Jelšava, poľa SP čl. 82/b. 
c) III. liga U13 sk.C – 25.kolo (FA V. Krtíš – Brusno), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK FA 

V Krtíš, podľa SP čl. 82/d. 

 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider) 
( dk.ssfz@gmail.com, kontakt na predsedu DK – 0905 344 444) 

U 1041: DS nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za udelenie 2 ŢK na 1 súťaţné stretnutie, podľa 37/3 
DP: 
Norbert Grejták 1295608 (ŠKM Liptovský Hrádok, TIPOS III.liga Stred), od 10.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
Dávid Haško 1323758 (MFK Strojár Krupina, III.liga dorast U19 skupina JUH), od 10.06.2018. Uhradiť 5 € v MZF 
Filip Kozák 1348694 ( TJ Tatran Krasno nad Kysocou, III.liga dorast U19 skupina Sever), od 10.06.2018. Uhradiť 5 € 
v MZF 
Marek Penksa 1055823 (FK FC Baník Veľký Krtíš, IV.liga skupina JUH), od 11.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
Daniel Horváth 1270411 (ŠK Partizán Čierny Balog, IV.liga skupina JUH), od 11.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
Marián Seko 1173623 ( TJ VTJ Rajecké Teplice-Konská, V.liga skupina A), od 11.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
Martin Polák 1284520 ( Oravan Oravská Jasenica,  V.liga skupina B), od 11.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
Adrián Bial 1260877 ( FK Jesenké, V.liga skupina D), od 11.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
U 1042 : DS po 5. ŢK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa čl. 37/5a 
 DP: 
Timotej Čičmanec 1284888 (FK Strečno, IV.liga dorast U 19 skupina A ),od 10.06.2018. 
Uhradiť 5 € v MZF 
Richard Bartoš 1218679 ( TJ Druţstevník Liptovská Štiavnica, TIPOS III.liga Stred), od 11.06.2018. Uhradiť 10 € v 
MZF 
Ivan Pipich 1165574 (TJ Sokol Medzibrod, IV.liga skupina JUH), od 11.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
Marián Lacko 1307800 (FK Rakytovce, IV.liga skupina JUH), od 11.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
Peter Hájek 1146966 ( FK Rajec, V.liga skupina A),  od 11.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
Marek Kašuba 1298872 ( FK Rajec, V.liga skupina A),  od 11.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
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Juraj Feranec 1173165 ( Oravan Oravská Jasenica, V.liga skupina B), od 11.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
Daniel Kurtulík 1219635 ( ŠK Olympia Bobrov, V.liga skupina B), od 11.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
Marián Hanula 1297670 ( ŠKM Liptovský Hrádok, III. liga dorast U19 skupina Sever), od 10.06.2018. Uhradiť 5 € v 
MZF 
Matej Kvietok 1279983 (TJ Tatran Čierny Balog, III. liga dorast U19 skupina JUH), od 10.06.2018. Uhradiť 5 € v MZF 
U 1043 : DS po 9. ŢK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa čl. 37/5b 
 DP: 
Lazar Knieţevic1388959 ( FTC Fiľakovo,  TIPOS III.liga Stred), od 11.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
         Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za udelenie ČK  
U 1044: Jozef Tököly 1387580 (OŠK Radzovce, II.liga SŢ U15 skupina JUH) vylúčený za surovú hru - kopnutie 
súpera nadmernou silou do hlavy so zranením súpera, podľa čl. 45/1 DP. DK začína disciplinárne konanie voči 
hráčovi na základe Zápisu o stretnutí za zranenie hráča Šimon Brna 1349856  v stretnutí 25. kola II.liga SŢ U15 
skupina JUH medzi FK FC Baník Veľký Krtíš - OŠK Radzovce a predbeţným ochranným opatrením pozastavuje 
hráčovi výkon športu podľa čl. 71/1,2,3a,5a,6,7,9, čl. 77/1,2, čl. 43/1,2a,4,6 DP od 10.06.2018 do doriešenia DK. 
Zároveň DK ţiada hráča o podrobné písomné stanovisko k svojmu disciplinárnemu previneniu do 19.06.2018 
prostredníctvom  podania na DK cez ISSF.  
U 1045 : FK FC Baník Veľký Krtíš – DK začína disciplinárne konanie a ţiada klub o podrobné písomné 
stanovisko k rozsahu zraneniu hráča Šimon Brna 1349856 a predpokladanú dobu liečby, ktoré utrpel v stretnutí 
25. kola II.liga SŢ U15 skupina JUH medzi FK FC Baník Veľký Krtíš - OŠK Radzovce podľa čl. 71/1,2,3a,6,9 DP, do 
19.06.2018 prostredníctvom  podania na DK cez ISSF.  
U 1046 : OŠK Radzovce - DK začína disciplinárne konanie a ţiada klub o podrobné písomné stanovisko k 
zraneniu hráča Šimon Brna 1349856 hráčom Jozef Tököly 1387580, ktoré utrpel v stretnutí 25. kola II.liga SŢ U15 
skupina JUH medzi FK FC Baník Veľký Krtíš - OŠK Radzovce podľa čl. 71/1,2,3a,6,7,9 DP, do 19.06.2018 
prostredníctvom  podania na DK cez ISSF.  
U 1047 : Patrik Perašín 1239334 (ŠK Závaţná Poruba, IV.liga skupina Sever), vylúčený za HNS - drţanie súpera vo 
vyloţenej gólovej príleţitosti podľa čl. 45/1 DP. DS na 1 súťaţné stretnutie od 11.06.2018 podľa čl. 45/2a DP. 
Uhradiť 10 € v MZF. 
U 1048 : Marián Lacko 1307800 (FK Rakytovce, IV.liga skupina JUH),  vylúčený za HNS - udretie súpera do tváre nie 
zanedbateľnou silou po skončení stretnutia podľa čl. 49/1b DP.  DS na 4 súťaţné stretnutia po uplynutí DS ( 
U 1042 ) za 5 ŢK od 11.06.2018 podľa čl.49/2b DP. Uhradiť 10 € v MZF 
U 1049 : Martin Malíček 1164524 ( TJ Slovan Rudinská, V.liga skupina A), vylúčený za HNS vulgarizmus voči AR2 
podľa čl.48,/1c DP.  DS na 3 súťaţné stretnutia od 11.06.2018 podľa čl. 48/2b  DP. Uhradiť 10 € v MZF 
U 1050 : Berie na vedomie Správu delegáta zväzu zo stretnutia 25. kola IV. ligy skupina JUH medzi FK FC Baník 
Veľký Krtíš – ŠK Vinica, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5b DP. 
U 1051 : Dávid Haško 1323758 (MFK Strojár Krupina, III.liga dorast U19 skupina JUH), zmena podmienečnej DS 2 
súťaţné stretnutia na nepodmienečnú po uplynutí  DS 
(U 1041 )za udelenie 2 ŢK od 10.06.2018 podľa 37/3. 
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania sa divákov a ostatných  oznamov v zmysle DP: 
U 1052 : Ľubomír Škola 1260757 (vedúci druţstva TJ Tatran Oščadnica, III.liga SŢ U15 skupina A). DK berie na 
vedomie písomne vyjadrenie menovaného k U1015. Na základe Zápisu o stretnutí 24.kola III. liga SŢ U15 skupina A 
medzi FK Rajec - TJ Tatran Oščadnica hraného dňa 02.06.2018,vykázaný z technickej zóny (lavičky náhradníkov) za 
HNS - kritika a vulgarizmus voči delegovanej osobe v II. polčase stretnutia podľa čl. 48/1a,c DP. DS na  3 súťaţné 
stretnutia zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach TJ Tatran Oščadnica  všetkých kategórií od 
03.06.2018 podľa čl. 48/2a,b DP. DK ruší predbeţné opatrenie uloţené menovanému v U 1015. Uhradiť 5 € v MZF. 
U 1053 : Ladislav Cicek 1333598 (tréner TJ Sokol Zubrohlava, V. liga skupina B). DK berie na vedomie písomne 
vyjadrenie k U1016. Na základe Správy delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí  24. kola TJ Sokol  
Zubrohlava - FO Tatran Sučany, vykázaný z technickej zóny ( lavičky náhradníkov) za HNS - poniţujúce a vulgárne 
výroky voči delegovanej osobe počas stretnutia podľa čl.48/1c DP a čl.64/1a DP. DS na 3 súťaţné stretnutia zákaz 
výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach TJ Sokol Zubrohlava  všetkých kategórií od 04.06.2018 podľa čl. 
48/2b DP a čl. 64/3 DP.  DK ruší predbeţné opatrenie uloţené menovanému v U 1016. Uhradiť 10 € v MZF. 
U 1054 :Dávid Helebrandt 1220692 (kapitán TJ Sokol Zubrohlava, V.liga skupina B). DK berie na vedomie písomne 
vyjadrenie k U: 1017. DK upúšťa od uloţenia disciplinárnej sankcie  menovaného podľa čl.38/1 DP. Uhradiť 10 € v 
MZF. 

U 1055 : Ivan Banas 1390473 (HU TJ Sokol Zubrohlava).DK berie na vedomie písomne vyjadrenie k U: 1018.Na 
základe Správy delegáta zväzu a oznámenia o nedostatkoch v stretnutí  24 kola TJ Sokol  Zubrohlava - FO Tatran 
Sučany .HNS divákov voči delegovaným osobám po stretnutí, nepodpísania oznámenia o nedostatkoch po  stretnutí a 
nezabezpečeniu podmienok pre delegované osoby na svoju činnosť po stretnutí podľa čl.58 SP a čl.64/1a DP. DS na 
3 súťaţné stretnutia  zákaz výkonu akejkoľvek funkcie  v stretnutiach TJ Sokol Zubrohlava  všetkých kategórií 
od 11.06.2018 podľa čl. 64/3 DP. Uhradiť 10 € v MZF. 

U 1056 : TJ Sokol Zubrohlava ( V. Liga skupina B), za nedostatočnú US  a HNS divákov po stretnutí 24.kola V. Liga 
skupina B TJ Sokol Zubrohlava – FO Tatran Sučany 03.06.2018 podľa čl.57/1a a čl. 58 / 2a DP.  DS pokutu 150 € 
podľa čl. 57/2  a čl. 58/ 3 DP. Uhradiť 10 € v MZF. 

U 1057 : Juraj Bajza 1054666 ( vedúci FK Predmier, V.liga skupina A )  Na základe oznámenia o nedostatkoch v 
stretnutí  25. kola FK Predmier - FK Strečno, DK začína disciplinárne konanie voči menovanému.Vykázaný z 



technickej zóny ( lavičky náhradníkov) za HNS - poniţujúce a vulgárne výroky voči delegovanej osobe. Predbeţným 
ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie v stretnutiach FK Predmier vo 
všetkých kategóriách od 11.06.2018 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,5a,6,7,9 a čl. 43/1,2a,4 DP. DK ţiada 
menovaného o písomné stanovisko k HNS voči delegovanej osobe počas stretnutia do 19.06.2018 
prostredníctvom podania na DK cez ISSF. 
U 1058 : MFK BYTČA  II.liga SD dorast U19, na základe OZN za neprístojnosť hráčov po stretnutí II.ligy U19 SD 
27.kola MŠK Kysucké Nové Mesto - MFK Bytča, hraného dňa 9.6.2018podľa čl. 64/ 1 DP. DS pokuta 50€ podľa čl. 
64/ 4 DP. Uhradiť 5 € v MZF  
U 1059 : Michal Bartánus 1326470 ( OŠK Bešenová, IV.liga dorast U19 skupina B),  DK berie na vedomie ţiadosť 
menovaného o zmenu DS uloţenej U955a ţiadosť zamieta podľa čl. 41/1,3 DP. 
U 1060 : Pavol Kubovich  1089725 ( TJ Fatran Varín, V.liga skupina A). DK berie na vedomie ţiadosť menovaného o 
zmenu DS uloţenej U949 a ţiadosť zamieta podľa čl. 41/1,3 DP.  
U 1061: ŠK CVČ Brusno pri ZŠ a MŠ Brusno, Na základe podnetu KM SsFZspôsobenie predčasného ukončenia 
stretnutia, 25 kolo III.liga MŢ U13 skupina C  Futbalová Akadémia Veľký Krtíš - ŠK CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno 
hraného dňa 09.06.2018. DS pokuta 50 € podľa čl. 59 DP a čl.64/1a, 4. Uhradiť 5 € v MZF. 
U 1062: FK Slávia Staškov, na základe podnetu KM SsFZ za  nedohrané stretnutie(pokles počtu hráčov druţstva 
pod sedem) v stretnutí 26. kola II.ligy U17 dorast  medzi FK Slávia Staškov - MŠK Fomat Martin dňa 05.06.2018podľa 
čl. 64/1 DP. DK udeľuje pokutu 50 € podľa čl.  64/4  DP. Uhradiť 5 € v MZF. 
U 1063: Cinobanský futbalový klub, Na základe podnetu KM SsFZza opakovaný oneskorený príchod na MFS v 25. 
kole  IV. liga dorast U19 skupina D  medzi TJ Slovan Tomášovce - Cinobanský športový klub podľa čl. 64/1 DP. DK 
udeľuje pokutu 50 € podľa čl. 64/4 DP .Uhradiť 5 € v MZF. 
U 1064: TJ Prameň Dolná Strehová, na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie druţstva na stretnutie 25. kola 
IV.ligy U19 dorast skupina D medzi MFK Jelšava - TJ Prameň Dolná Strehová dňa 09.06.2018 (druhý prípad). DK 
udeľuje pokutu 100 € podľa čl. 59 DP. Uhradiť 5 € v MZF. 
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. Prerokované podnety FK: Závaţná Poruba (Bytča – Závaţná Poruba) – sťaţnosť neopodstatnená (uhradiť 

poplatok 40 € v MZF) - postúpené DK SsFZ, Raková U13 (Dlhá n. Oravou – Raková) - sťaţnosť 

neakceptovaná nakoľko nespĺňa náleţitosti kap. XIX., bodu 1, písm. b) RS 2017/2018 (uhradiť poplatok 40 € 

v MZF). 

2. V prípade ak sa podnet (sťaţnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, ţiadame FK aby svoje podania 

prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ. 
3. 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.  
4. Nominačné listiny R a DZ, aktuálne pre súťaţný ročník 2018/2019 budú zverejnené v pondelok, 18.6.2017 

na webe KR https://www.kr-ssfz.sk/nominacne-listiny/ 
5. V prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyţiadať 

prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Ţiadosť o vydanie 
registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať ţiadosť). Bez platného RP nebudete v budúcnosti môcť 
byť delegovaní na MFS. 

6. 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 moţnosť vopred prihlásiť najneskôr do 15.6.2018 výlučne 
prostredníctvom linku, ktorý bol vytvorený pre tento účel:  https://goo.gl/forms/XwrWKKlNp81fzoAc2 
Taktieţ je nevyhnutné, aby lekárske potvrdenie priniesli aj DZ – mailom Vám bude zaslané osobitné 
tlačivo. Ţiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záleţitostí tak, aby ste sa mohli uvedených 
akcií zúčastniť.  

7. Ospravedlnenie R: Širanec 22.6.-24.6., Ţidek 3.7.-13.7. (LS) 

8. Zmeny DL: 

16.6.18 o 15:00, 26.k.,4.C liga D, Hrochoť – Šálková, R Šimko Ivan za Kováč Martin 

16.6.18 o 14:00, 26.k.,4.D liga D, Rapovce – Sl. Ďarmoty, R Čičmanec Radostav, AR ObFZ LC 

16.6.18 o 13:30, 26.k.,2.S liga Ţ, Vrútky – Liptovský Mikuláš, R Hones Juraj za Burger Tomáš 

16.6.18 o 10:00, 26.k.,3.C liga Ţ, Kalinovo – Sliač, R Fajčík Ján za Antalík Marek 
 

Komisia ţenského futbalu (predseda Ladislav Németh) 
1/  Víťazom I. ligy ţiačok skupiny Stred sa stalo druţstvo SLC Banská Bystrica a reprezentuje v týchto dňoch náš 
región na celoslovenskom finále v  Poprade, Hrá sa 15. – 17. 6.  2018.   
2/   Ţiadame zástupcov všetkých klubov ţenského futbalu v regióne, aby  priebeţne posielali  svoje stanovisko 
k novému usporiadaniu ţenských súťaţí, hlavne svoje zámery a záujem o štart v súťaţiach.  Momentálne začalo 
prebiehať prihlasovanie do I. ligy ţien, kde sa dá prihlásiť do 10. 7. 2018.  Informácie  na tel.. 0905 342399, email: 
nemethlaco55@gmail.com  

https://www.kr-ssfz.sk/nominacne-listiny/
https://goo.gl/forms/XwrWKKlNp81fzoAc2
mailto:nemethlaco55@gmail.com


3/   Ţiadame kluby – nových záujemcov o štart v súťaţiach ţenského futbalu, aby obratom poslali svoj predbeţný 
záujem / Email : nemethlaco55@gmail.com,  tel.: 0905 342399 /.  
4/  V sobotu 16. 6. sa na štadióne v Liptovskom Mikuláši  odohrá prvý baráţový zápas o postup do I. ligy medzi 
Lokomotívou Košice a AS Trenčín so začiatkom o 16,00 h. 
5/  Záverečný  turnaj súťaţe prípraviek v skupine A sa odohrá v pondelok 18.6. 2018 od 16,00 h. v Martine.  
6/   V prípade záujmu o usporiadanie Festivalu pre dievčatá v tomto roku avizujte záujem a informácie vám budú 
zaslané na poţiadanie.  
 7/ Ţiadame kluby, aby nahlásili prípadné konanie turnajov, ktoré majú v pláne usporiadať v tomto roku v záujme ich 
propagácie a pomoci pri zabezpečovaní účasti.  
8/   V dňoch 23. – 24. 6. 2018 sa uskutoční v Oravskej Jasenici turnaj dievčat Orava champions Masters v kategóriách 
U-15 a U-19. Účasť uzatvorená na 32 účastníkov. .  
9 /   V dňoch 6. – 12. 8. 2018 sa v Kunerade uskutoční tradičný Futbalový kemp dievčat. Informácie na tel. čísle 0905 
342399.  

 
Matričná komisia (predseda Stanislav Špila) 
1.  Ţiadame ISSF manaţérov FK, aby pri ţiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov 

druţstiev mládeţe 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 ţiadosť (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 manaţéra je 
potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK 
odoslať na Matriku SFZ. 

2. Najbliţšie zasadnutia VV SsFZ sa uskutoční v stredu 27.6.2018 o 14,00 v B. Bystrici. 
3. Tradičný aktív ŠTK, KM a KŢF sa uskutoční 28.6.2018 (štvrtok) o 15,00 hod. v B. Bystrici. 
4. Kontrolou v ISSF sekretariát zistil, ţe k 15.6.2018 mali v systéme status „neplatič“ FK: Stoţok, Priechod, Havran 

Ľubochňa, Podvysoká, Tvrdošín, Detva, Sása, FA V. Krtíš. Uvedené FK zašlú,  najneskôr do 19.6.2018, na 
sekretariát SsFZ kópiu dokladu o úhrade MZF za 05 2018. Uvedené FK odstupujeme na riešenie DK. 

5. Ţiadame touto cestou jednotlivé ObFZ v pôsobnosti SsFZ o nahlásenie postupujúcich druţstiev do súťaţí 
riadených SsFZ v kategóriách dospelí, dorast, ţiaci (dvojička) najneskôr do 19.6.2018. V prípade, ţe v niektorej 
z kategórií nemajú postupujúce druţstvo, je potrebné uviesť aj túto skutočnosť. Ďalej je potrebné uviesť  
prípadného ďalšieho záujemcu o zaradenie  pre prípad, ţe nebude naplnený , po spracovaní prihlášok, počet 
účastníkov. Je potrebné upozorniť zástupcov uvedených druţstiev tieţ na povinnosť odoslať prihlášku do súťaţe 
(v el. forme) najneskôr do 19.6.2018 (utorok) do 24,00 hod. 

6. VV SFZ, na svojom zasadnutí 12.3.2018, schválil , okrem iných, zoznam úspešných ţiadateľov v II. etape Projektu 
podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Schválený dokument nájdete na stránke SFZ v časti 
PROJEKTY – Futbalová infraštruktúra – 2. etapa. 

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

8. Vzhľadom  na nové funkcionality   ISSF  futbalnet, sme sa rozhodli v spolupráci so SFZ začať vyuţívať moţnosť 
umiestniť v tomto systéme videozáznam z MFS. Po úspešnom zavedení tejto funkcionality v Tipos III. lige 
vyskúšame túto funkcionalitu v priebehu jarnej časti súťaţného ročníka u FK IV. ligy a V. ligy.  

     Postup pri registrácii: 

 ISSF manaţér 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 manaţér klubu, cez funkciu 
„Pomoc“ v ISSF s textom: „Ţiadam o prístup do modulu pre nahrávanie videí (uveďte aj názov súťaţe)“,  

 po sprístupnení modulu nahrá zodpovedná osoba za video záznam z MFS. 

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

Ţiadame touto cestou ISSF manaţérov 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, ţe od súťaţného ročníka 2018/2019 bude nahrávanie videí na server vo všetkých súťaţiach 
dospelých v riadení SsFZ  povinnosť vyplývajúca z RS SsFZ 2018/2019. Odporúčame preto klubom vykonať 
registráciu a vyskúšať (skúšať) si postup nahrávania v priebehu celej jarnej časti súťaţného ročníka 2017/2018. 
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