
Spravodajca č. 48/2017-18              22.6. 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. 

Program aktívu: 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie súťaţného ročníka 2017/2018 – predsedovia riadiacich komisií 

3. Odovzdanie ocenení najúspešnejším kolektívom dospelých a mládeţe v súťaţnom ročníku 
2017/2018 

4. Príprava nového súťaţného ročníka – zmeny v FN a RS SsFZ 

5. Pridelenie čísel v súťaţiach dospelých a mládeţe 

6. Záver 

Na aktív pozývame zástupcov FK, ktorých druţstvo(á) budú štartovať v súťaţnom ročníku 2018/2019 
v súťaţiach riadených SsFZ, sekretárov ObFZ , zástupcov ŠTK a KM ObFZ v pôsobnosti SsFZ. Osobitné 
pozvánky na aktív nebudeme zasielať. Ţiadame tieţ touto cestou sekretárov ObFZ, aby o konaní aktívu 
informovali FK, ktorých druţstvá postupujú, pre nový súťaţný ročník do súťaţí v riadení SsFZ.   

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

1. ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie druţstiev dospelých v súťaţnom ročníku 

2017/2018. 

2. V zmysle čl. 82/1/b SP trestáme FK Rudinská hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 26. 

kola V. ligy A Štiavnik - Rudinská a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK Štiavnik 3 body a skóre 3:0. Prípad 

odstupujeme DK SsFZ. 

3. V zmysle čl. 82/1/b SP trestáme FK Sása hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 26. kola V. 

ligy C Lovča - Sása a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK Lovča 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK 

SsFZ. 

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) Na zasadnutí dňa 21.6.2018 boli schválené výsledky, umiestnenia, zostupy, postupy druţstiev mládeţe za 
súťaţný ročník 2017/2018 a návrhy na zaradenie druţstiev mládeţe do súťaţí v súťaţnom ročníku 
2018/2019. 

b) Zaradenie druţstiev aj s predbeţne pridelenými štartovnými číslami pre nasledujúci súťaţný ročník  bude 
zverejnené na stránke SsFZ dňa 25.6.2018 (pondelok) o 12,00. 
Výmeny štartovných čísel do aktívu ŠTK a KM ( 28.6.2018 (štvrtok), budú moţné jedine vzájomnou 
výmenou medzi druţstvami, o čom e-mailom informujú obidve druţstvá KM najneskôr do stredy – 
27.6.2018. 

c) Hrací deň mládeţe ( U19,U17,U15,U13 ) v zmysle RS 2018/2019– sobota: 

 II. liga U19,17 – 10,00 a 12,30, 

 III. liga a IV. liga U19 – 14.00, 

 II. liga a III. liga U15,13 – 10,00 a 12,00. 
                     Nedeľa a všetky iné časy sú výnimkou a treba o ňu poţiadať v prihláške do súťaţe, alebo  
po podaní prihlášky podaním v ISSF v termíne stanovenom KM (viď. bod 1- f ). 

d) V stretnutiach mládeţe od súťaţného ročníka 2018/2019 bude usporiadajúci FK povinný zabezpečiť 
zdravotnú sluţbu osobou s kvalifikovanou na poskytnutie 1. pomoci. 
KM bude kontrolovať písomnú spôsobilosť osôb uvedených v ZoS. 

e) Povinný videozáznam – všetky súťaţe dorastu a všetky súťaţe U15. 
f) Termín predkladania Dohôd o spoločnom druţstve – 18.7.2018 (e-mailom sken -1x). 
g) Termín evidovania striedavých štartov (max. 3 hráči) – 25.7.2018 ( ISSF). 
h) Termín podávania prípadných trvalých výnimiek (ktoré si nezadali FK v prihláške do súťaţe ) –11.7.2018 

(podaním v ISSF). 
i) Termín zverejnenia schválených Dohôd s spoločnom druţstve – 20.7.2018. 

mailto:mladezssfz@gmail.com


j) Predbeţná termínová listina 2018/2019 je zverejnená na stránke SsFZ – Komisie – ŠTK – Materiály, 
definitívna TL za druţstvá mládeţe bude zverejnená v časti Komisie-Komisia mládeţe-Materiály po aktíve 
ŠTK a KM. 

k) Prijaté Dohody o spoločnom druţstve: 
OŠK Bešeňová – OFK P. Ľupča - U19 ( nutné doloţiť vyjadrenie LFZ LM ), 
OZ Ak. Juventus Ţilina – TJ Višňové – U19,17, 
TJ Višňové – OZ Ak. Juventus Ţilina – U19, 
OŠK Ludrová – Druţstevník L. Štiavnica – U19 (nutné doloţiť vyjadrenie LFZ LM). 

l) Odstupujeme: 
DK SsFZ 
FK Rakytovce (U19, U17) – nenastúpenie na stretnutie II. ligy U19, U17 (Bánová – Rakytovce), 
FK Bobrov (U19) – nenastúpenie na stretnutie IV. ligy dor. sk. B (Zákamenné – Bobrov). 

m) Neskoré začiatky: 
L. Hrádok – Štiavnik (U19) – neskorý príchod H. 
Brusno – Kováčová (U19) – neskorá nominácia D. 
Raková – Liesek (U15) – neskorý príchod H. 
Krupina – B. Štiavnica (U15) – neskorá nominácia D. 
CVČ Brusno – Vígľaš Pstruša (U15) – neskorá nominácia D. 
Kováčová – Dudince (U15) – neskorý príchod H. 

2. KM kontumujeMFS: 
a) II. liga U19, U17 – 28.kolo (Bánová – Rakytovce), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK 

Bánová, podľa SP čl. 82/b. 
b) IV. liga dor. sk. B – 26.kolo (Zákamenné – Bobrov), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK 

Zákamenné, podľa SP čl. 82/b. 
c) IV. liga dor. sk. B – 26.kolo (Rabča – Liesek) , priznávame 3 body a skóre 4:0 ponechávame v platnosti 

v prospech FK Rabča, podľa SP čl.82/ 
d) IV. liga dor. sk. D – 26.kolo (Nenince – Halič), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Nenince, 

podľa SP čl.82/ 
e) II. liga U13 sk. Juh – 26.kolo (Tornaľa – V. Krtíš), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK 

Tornaľa, podľa SP čl. 82/b 

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

Disciplinárne sankcie (ďalej DS) nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za udelenie 2 ŢK na 1 súťaţné 
stretnutie, podľa 37/3 DP: 
U 1065: Lukáš Mikuš 1294737 ( ŠK Závaţná Poruba, IV. liga dorast U19 skupina B),  od 17.06.2018. Uhradiť 5 € 
v MZF. 

U 1066: Vladimír Levický 1332258 (MFK Revúca, III. liga dorast U19 skupina JUH),  od 17.06.2018. Uhradiť 5 € 
v MZF. 
U 1067: Lukáš Haviar 1270392 (TJ Sokol Medzibrod, IV. liga skupina JUH), od 18.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
U 1068: Tomáš Murín 1232126 ( MFK Strojár Krupina, V. liga skupina C), od 18.06.2018. Uhradiť 10 € 
v MZF.                   
DS po 5. ŢK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa čl. 37/5a  DP: 
U 1069: Matej Vargic 1166224 ( MŠK Rimavská Sobota, TIPOS III. liga Stred), od 15.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF. 
U 1070: Attila Szuhay 1333665 (FK Mesta Tornaľa, III. liga dorast U19 skupina JUH),  od 17.06.2018. Uhradiť 5 € 
v MZF. 
U 1071: Martin Drexler 1259472 ( OŠK Rosina, IV. liga SEVER), od 18.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF. 
U 1072: Ján Debnár 1239333( TJ Druţstevník Belá - Dulice, IV. liga Sever), od 18.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF. 
U 1073: Ladislav Szekereš 1273530 (ŠK Vinica, IV. liga skupina JUH), od 18.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF. 
U 1074: Marek Sýkora 1208817 (TJ Tatran VLM Pliešovce, IV. liga skupina JUH), od 18.06.2018. Uhradiť 10 € 
v MZF. 
U 1075: Dávid Šestina 1161022 (MFK Revúca,  IV. liga skupina JUH), od 18.06.2018.Uhradiť 10 € v MZF. 
U 1076: Jakub Beháň 1185994 ( FK Strečno, V. liga skupina A), od 18.06.2018. Uhradiť 10 € v MZF 
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za udelenie ČK: 
U 1077: DK berie na vedomie vyjadrenia FK FC Baník Veľký Krtíš (U1045) a OŠK Radzovce (U1046). 
U 1078:  Jozef Tököly 1387580 (OŠK Radzovce, II. liga SŢ U15 skupina JUH) vylúčený za surovú hru - kopnutie 
súpera nadmernou silou do hlavy so zranením, ktoré malo za následok jeho odstúpenie z hry, podľa čl. 45/1 DP. DK 
berie na vedomie písomné vyjadrenie k U1044. DS na 3 súťaţné stretnutia od 10.06.2018 podľa čl. 45/2b DP. DK 
ruší predbeţné opatrenie uloţené menovanému  U 1044. Uhradiť 5 € v MZF. Menovaný si zostatok DS vykoná v 
prvých dvoch súťaţných stretnutiach nového súťaţného ročníka 2018/19. 
U 1079: Andrej Kordoš 1289258 ( ŠK Závaţná Poruba, IV. liga dorast U19 skupina B), vylúčený za HNS - drţanie 
súpera rukami vo vyloţenej gólovej príleţitosti podľa čl.  45 / 1  DP. DS na 1  súťaţné stretnutie od 17.06.2018 
podľa čl.  45 /2a  DP. Uhradiť 5 € v MZF. Menovaný si DS vykoná v najbliţšom majstrovskom stretnutí nového 
súťaţného ročníka 2018/19. 
U 1080: Lukáš Paraj 1379793 ( TJ Jednota Málinec, IV. liga dorast U19 skupina D ), vylúčený za HNS voči 
delegovanej osobe podľa čl. 48/1c DP. DS na 3 súťaţné stretnutia od 17.06.2018 podľa čl. 48 / 2b DP. Uhradiť 5 € 
v MZF. Menovaný si DS vykoná v troch majstrovských stretnutiach nového súťaţného ročníka 2018/19. 
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U 1081: Ján Vilhan 1300737 ( TJ Jednota Málinec, IV. liga dorast U19 skupina D ),vylúčený za HNS voči delegovanej 
osobe podľa čl. 48/1c DP. DS na 3 súťaţné stretnutia od 17.06.2018 podľa čl. 48/ 2b  DP. Uhradiť 5 € v MZF. 
Menovaný si DS vykoná v troch majstrovských stretnutiach nového súťaţného ročníka 2018/19. 
U 1082: Tomáš Mištrík 1358188 ( ŠK Štiavnik, III. liga dorast U19 skupina Sever), vylúčený za HNS voči delegovanej 
osobe podľa čl. 48/1c DP. DS na 3 súťaţné stretnutia od 17.06.2018 podľa čl.48/2b  DP. Uhradiť 5 € v MZF. 
Menovaný si DS vykoná v troch majstrovských stretnutiach nového súťaţného ročníka 2018/19. 
U 1083: Marek Giertl 1275067 ( ŠK Heľpa, IV. liga dorast U19 skupina C), vylúčený za HNS - udretie súpera do tváre 
v prerušenej hre nadmernou silou podľa čl.49 /1b DP.   
DS na 3  súťaţné stretnutia od 17.06.2018 podľa čl. 49 / 2b  DP. Uhradiť 5 € v MZF. Menovaný si DS vykoná v 
troch majstrovských stretnutiach nového súťaţného ročníka 2018/19. 
U 1084: Filip Zboja 1167481 ( TJ Druţstevník Belá - Dulice, IV. liga Sever), vylúčený za HNS - úmyselná hra lopty 
rukou vo vyloţenej gólovej príleţitosti podľa čl. 46/1a DP. 
DS na 1 súťaţné stretnutie od 18.06.2018 podľa čl.46/2   DP. Uhradiť 10 € v MZF. Menovaný si DS vykoná v prvom 
majstrovskom stretnutí nového súťaţného ročníka 2018/19. 
U 1085: Stanislav Zaťko 1199846 ( FK Niţná, V. liga skupina B), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe podľa čl. 
48/ 1c DP. DS na  3 súťaţné stretnutia od 18.06.2018 podľa čl.48/ 2b  DP. Uhradiť 10 € v MZF. Menovaný si DS 
vykoná v troch majstrovských stretnutiach nového súťaţného ročníka 2018/19. 
U 1086: Michal Bariak 1173588 ( TJD Príbelce, V. liga skupina D), vylúčený za HNS - vulgarizmus voči delegovanej 
osobe podľa čl. 48/1c DP. DS na 3 súťaţné stretnutia od 18.06.2018 podľa čl. 48/2b DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
Menovaný si DS vykoná v troch majstrovských stretnutiach nového súťaţného ročníka 2018/19. 
U 1087: Vladimír Kaštan 1322818 (ŠK Javorník Makov, III. liga SŢ U15 skupina A), vylúčený za HNS - udretie súpera 
rukou do tváre nadmernou silou podľa čl. 49/1b DP. DS na 3 súťaţné stretnutia od 18.06.2018 podľa čl. 49/2b DP. 
Uhradiť 5 € v MZF. Menovaný si DS vykoná v troch majstrovských stretnutiach nového súťaţného ročníka 2018/19. 
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania sa divákov a ostatných  oznamov v zmysle DP:  
U 1088 : Juraj Bajza 1054666 (vedúci FK Predmier, V. liga skupina A) DK berie na vedomie písomne vyjadrenie k 
U1057. Na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 25. kola FK Predmier - FK Strečno , 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 FK 
Predmier všetkých kategórií od 11.06.2018 podľa čl.48/2b DP a čl. 64/3 DP. DK ruší predbeţné opatrenie uloţené 
menovanému v U 1057. Uhradiť 10 € v MZF. 
U 1089: OŠK Sása, na základe podnetu ŠTK SsFZ za kontumáciu MFS 26. kolo V. liga skupina C TJ Lovča - OŠK 
Sása zo dňa 17.06.2018 podľa čl. 59, 64/1a DP a čl. 11/2, 82/1 SP, DS pokuta 100 € podľa čl. 59, 64/4 DP. Uhradiť 
10 € v MZF. 
U1090: TJ Slovan Rudinská, na základe podnetu ŠTK SsFZ za kontumáciu MFS 26. kolo V. liga skupina A medzi ŠK 
Štiavnik - TJ Slovan Rudinská zo dňa 17.06.2018 podľa čl. 59, 64/1a DP a čl. 11/2, 82/1 SP, DS pokuta 100 € podľa 
čl. 59, 64/4 DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U 1091: ŠK Olympia Bobrov, na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie druţstva na stretnutie 26. kola IV. ligy 
U19 dorast skupina B medzi TJ Tatran Zákamenné - ŠK Olympia Bobrov dňa 16.06.2018Z, DS  pokuta 50 € podľa čl. 
59 DP . Uhradiť 5 € v MZF.  
U 1092: TJ Sokol Liesek, na základe podnetu KM  SsFZ za nedohrané stretnutie (pokles počtu hráčov druţstva pod 
sedem) v stretnutí 26. kola IV. ligy dorast U19 skupina B medzi TJ Oravan Rabča - TJ Sokol Liesek dňa 16.06.2018 
podľa čl. 64/1 DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP. Uhradiť 5 € v MZF. 
U 1093: MFK Baník Veľký Krtíš (MFK Baník Veľký Krtíš - zmena názvu klubu), na základe podnetu KM SsFZ za 
nenastúpenie druţstva (prvý prípad) na stretnutie 26. kola II. ligy MŢ U13 skupina JUH medzi FK Mesta Tornaľa – 
MFK Baník Veľký Krtíš dňa 17.06.2018, DS  pokuta 50 € podľa čl. 59 DP a RS 2017/2018 kapitola XX, bod 38. 
Uhradiť 5 € v MZF.  
U 1094: FK Rakytovce (II. liga SD U19),na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie druţstva (prvý prípad) na 
stretnutie 28. kola II. ligy SD U19 medzi TJ Jednota Bánová - FK Rakytovce dňa 16.06.2018, DS  pokuta 50 € podľa 
čl. 59 DP a RS 2017/2018 kapitola XX, bod 38. Uhradiť 5 € v MZF.  
U 1095: FK Rakytovce (II. liga MD U17),na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie druţstva (prvý prípad) na 
stretnutie 28. kola II. ligy MD U17 medzi TJ Jednota Bánová - FK Rakytovce dňa 16.06.2018, DS  pokuta 50 € podľa 
čl. 59 DP a RS 2017/2018 kapitola XX, bod 38. Uhradiť 5 € v MZF.  
U 1096: Kysucké Nové Mesto. Na základe podnetu KM SsFZ za nezabezpečenie zdravotnej sluţby v stretnutiach 
27. kola II. ligy SD U19 a MD U17 medzi MŠK Kysucké Nové Mesto - MFK Bytča hraného dňa 09.06.2018 podľa 
kapitola XVI. ods. 1 písm. f) RS vo futbale 2017/2018 a čl. 64/1a DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/4 DP. Uhradiť 5 € 
v MZF.  
U 1097: MFK Detva (TIPOS III. liga Stred),na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ za neuhradenie MZF za 
mesiac máj 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/ 2 DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/6 DP. DK stanovuje novú 
lehotu na splnenie uloţenej peňaţnej povinnosti do 26.6.2018 a zároveň podľa čl 64/7 DP upozorňuje na 
skutočnosť, ţe v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloţí ďalšie DS (pozastavenie 
súťaţnej činnosti druţstva podľa čl. 43/5 DP  ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.). FK do 
stanovenej lehoty predloţí na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku. Uhradiť 10 € v MZF. 
U 1098: OŠK Sása (V. liga skupina C),na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ za neuhradenie MZF za 
mesiac máj 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/ 2 DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/6 DP. DK stanovuje novú 
lehotu na splnenie uloţenej peňaţnej povinnosti do 26.6.2018 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje na 
skutočnosť, ţe v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloţí ďalšie DS (pozastavenie 
súťaţnej činnosti druţstva podľa čl. 43/5 DP  ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.). FK do 
stanovenej lehoty predloţí na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku. Uhradiť 10 € v MZF. 



U 1099: Futbalová akadémia Veľký Krtíš (III. liga SŢ skupina C), na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ 
za neuhradenie MZF za mesiac máj 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/ 2 DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/6 
DP. DK stanovuje novú lehotu na splnenie uloţenej peňaţnej povinnosti do 26.6.2018 a zároveň podľa čl. 64/7 
DP upozorňuje na skutočnosť, ţe v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloţí ďalšie 
DS (pozastavenie súťaţnej činnosti druţstva podľa čl. 43/5 DP  ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov 
atď.). FK do stanovenej lehoty predloţí na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku. Uhradiť 5 € v MZF. 
U 1100: TJ Jednota Bánová (IV. liga Sever), na základe Správy delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch v 
stretnutí 28.kola IV. ligy Sever medzi MFK Dolný Kubín - TJ Jednota Bánova dňa 17.06.2018 za HNS priaznivcov 
hostí a vhodeniu zakázaného predmetu do hracej plochy po stretnutí voči delegovaným osobám podľa čl. 58/ 1a, f. DS 
pokuta 100 € podľa čl. 58/ 3 DP. Uhradiť 10 € v MZF. 
U 1101: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, ţe v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 
34/7 DP, sa disciplinárne sankcie, udelené v súťaţnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťaţného 
ročníka 2018/19. 
U 1102:  Oznamuje klubom, ţe hráč, ktorý bol v poslednom kole súťaţného ročníka 2017/18 napomínaný 5 ŢK, 
môţe podľa čl. 37/6 DP  podaním v ISSF na DK zaslaným najneskôr do 14 dní od oznámenia DS ( t.j. do 
07.06.2018 vrátane), poţiadať o uloţenie pokuty. V takomto prípade DK uloţí hráčovi pokutu 50 € (za 5 ŢK), a 
zastaví účinnosť DS na 1 MFS za príslušný počet ŢK. 
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. V prípade ak sa podnet (sťaţnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, ţiadame FK aby svoje podania 

prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ. 
2. 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.  
3. 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. 

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. 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.  

5. Ospravedlnenie R: Maslen 23.6.-24.6., Kyzek 7.7. LS, Ligas 7.7. LS, Krahulec 21.7.-22.7., 4.8.-5.8., Koleno 

20.7.-5.8., Chudý 22.6.-6.7., PN od 9.7., 

 

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  
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. 
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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. 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. 

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 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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