Spravodajca č. 2/2018-19

6.7. 2018

Dňom 05.07.2018 boli vyžrebované v ISSF (futbalnet) MFS súťaží dospelých, tým pádom už nie je možná výmena
čísiel pridelených na aktíve ŠTK, (ani po vzájomnej dohode). Netýka sa to žiadostí o prípadnú zmenu ÚHČ ( ktorá je
po aktíve platná len pre jesennú časť súťažného ročníka 2018-2019).

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt: 0902229333)
1. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS:
 Liptovský Hrádok – SO/UHČ /celý súťažný ročník/
 05.08.2018 /nedeľa/ o 17,00 hod. 1.kolo IV. liga J S. Ďarmoty – Šalková /opačné poradie/
2. Žiadame FK Liptovská Štiavnica o nahlásenie miesta odohratia domácich MFS v súťažnom ročníku
2018/2019 v termíne do 19.06.2018.
3. VV SsFZ schválil zaradenie družstiev dospelých v súťažnom ročníku 2018/2019:
III. liga
1. MŠK Rimavská Sobota 2. MFK Zvolen 3. ŠKM Liptovský Hrádok 4. TJ Sklotatran Poltár 5. FK Železiarne
Podbrezová B 6. MFK Ružomberok B 7. MŠK Fomat Martin 8. TJ Baník Kalinovo 9. TJ Družstevník Liptovská
Štiavnica 10. MFK Žarnovica 11. MŠK Novohrad Lučenec 12. TJ Tatran Krásno nad Kysucou 13. TJ Tatran
Oravské Veselé 14. FTC Fiľakovo 15. FK Čadca 16. MŠK Námestovo
IV. liga S
1. ŠK Javorník Makov 2. ŠK Olympia Bobrov 3. ŠK Závažná Poruba 4. ŠK Dynamo Diviaky 5. MFK Dolný
Kubín 6. FK Slávia Staškov 7. OŠK Baník Stráňavy 8. FK Rajec 9. TJ Jednota Bánová 10. TJ Družstevník
Belá-Dulice 11. OŠK Rosina 12. FK Slovan Žabokreky 13. OFK Teplička nad Váhom 14. FK Terchová
IV. liga J
1. MŠK Tisovec 2. FK Mesta Tornaľa 3. MFK Detva 4. TJ Sokol Medzibrod 5. TJ Tatran Pliešovce 6. FK
Rakytovce 7. FK Šalková 8. FK Slovenské Ďarmoty 9. ŠK Partizán Čierny Balog 10. ŠK Badín 11. MFK Nová
Baňa 12. TJD Príbelce 13. MFK Spartak Hriňová 14. ŠK Prameň Kováčová
V. liga A
1. TJ Tatran Oščadnica 2. TJ Snaha Zborov nad Bystricou 3. MFK Bytča 4. ŠK Belá 5. TJ Višňové 6. ŠK
Čierne 7. MŠK Kysucké Nové Mesto 8. FK Strečno 9. FK Predmier 10. TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 11.
FK Tatran Turzovka 12. TJ Fatran Varín 13. OFK Kotešová 14. TJ Slovan Skalité
V. liga B
1. TJ Slovan Magura Vavrečka 2. ŠK Turčianska Štiavnička 3. TJ Tatran Chlebnice 4. OŠK Bešeňová 5. FK
Slovan Trstená 6. Oravan Oravská Jasenica 7. 1. OFC Liptovské Sliače 8. FC 34 Liptovský Mikuláš-Palúdzka
9. FO Tatran Sučany 10. MFK Tepličan 11. FK Nižná 12. TJ Družstevník Oravská Poruba 13. ŠK Tvrdošín 14.
OŠK Švošov
V. liga C
1. FK Sitno Banská Štiavnica 2. TJ Lovča 3. FK Bacúch 4. FK Filjo Ladomerská Vieska 5. TJ Družstevník
Bzovík 6. ŠK Sásová 7. OŠK Lieskovec 8. TJ Štart Prenčov 9. FK Podkonice 10. OŠK Dobrá Niva 11. ŠK
Selce 12. MFK Strojár Krupina 13. TJ ŠK Sokol Jakub 14. ŠK Hrochoť
V. liga D
1. TJ Santrio Láza 2. ŠK Vinica 3. OFK Olováry 4. TJ Družstevník Sklabiná 5. FK Jesenské 6. Cinobanský
Športový Klub 7. OŠK Radzovce 8. FC 98 Hajnáčka 9. TJ Ožďany 10. MFK Baník Veľký Krtíš 11. TJ Jednota
Málinec 12. FK Iskra Hnúšťa 13. MFK Revúca 14. TJ Vinohrad Čebovce
4. Začiatky súťaží dospelých súťažného 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 mládeže(predseda Ján Majsniar)
(mladezssfz@gmail.com)
1. KM oznamuje:
a) Súťažný ročník 2018/2019 sa začne nasledovne:
b) II. liga U19,17 – 28.7. resp. 29.7.2018,
III. liga U19, IV. liga U19, II. liga U15,13, III. liga-A U15,13 -11.8.resp. 12.8.2018,
III. liga- B,C U15,13 -25.8.resp. 26.8.2018.
c) Zaradenie družstiev do súťažného ročníka 2018/2019 a upravenú definitívnu termínovú listinu FK nájdu
na webe – Komisie - KM - Materiály.

d) Žiadame nekontaktovať telefonicky už vyjdením tejto ÚS pani Potančokovú (Majerovú),až do
odvolania kontaktujte pána Matejku.
V období 4.7.2018 – 19.7.2018 bude z dôvodu dovolenky možné kontaktovať predsedu KM iba formou emailu.
e) Hrací deň mládeže ( 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.
f) V stretnutiach mládeže od súťažného ročníka 2018/2019 bude usporiadajúci FK povinný zabezpečiť
zdravotnú službu osobou s kvalifikovanou na poskytnutie 1. pomoci.
KM bude kontrolovať písomnú spôsobilosť aspoň 1 osoby v rámci realizačného tímu usporiadajúceho FK,
od jarnej časti postupne danú spôsobilosť – jeden z členov RT -lekár, masér, tréner.
V zimnej súťažnej prestávke plánuje KM opäť ponúknuť FK bezplatné vyškolenie zdravotníkov.
g) Termín predkladania Dohôd o spoločnom družstve – 18.7.2018 (e-mailom sken -1x).
h) Termín evidovania striedavých štartov (max. 3 hráči) – 25.7.2018 ( ISSF).
i) Termín podávania prípadných trvalých výnimiek (ktoré si nezadali FK v prihláške do súťaže, ani
nenahlásili na aktíve ) –11.7.2018 (podaním v ISSF).
j) Termín zverejnenia schválených Dohôd o spoločnom družstve – 20.7.2018.
k) Prijaté Dohody o spoločnom družstve:
Upozornenie – tzv. Spoločné družstvo môže pôsobiť len ako 1 družstvo ( štartovať len v 1 súťaži – buď
v rámci SsFZ , alebo v rámci ObFZ ).
FK Brezno – ŠK Partizán Č. Balog - U19 (chýba vyjadrenie ObFZ BB),
Slovan Dudince – OZ OFK Sebechleby (chýba vyjadrenie ObFZ ZV),
ŠK Dynamo Diviaky – TJ Žiara Horná Štubňa (chýba vyjadrenie ObFZ MT).

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
( dk.ssfz@gmail.com, kontakt na predsedu DK – 0905 344 444)
U 1: Marek Sýkora 1208817 (TJ Tatran VLM Pliešovce, IV. liga skupina JUH).Berie na vedomie žiadosť menovaného
o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1074). Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje
pozastavenie výkonu športu ( pokuta 50 € + 10 € uhradiť v MZF).
DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov,
že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do
začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
DK oznamuje Oblastným futbalovým zväzom, klubom, hráčom, funkcionárom a všetkým činovníkom futbalu,
že bol novelizovaný Disciplinárny poriadok schválený VV SFZ s účinnosťou od 21.06.2017. Úplne znenie – link:
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/75ac67a2-ff63-4317-9d89-9c45fd68b77f.pdf
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. 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. Aktuálne aj znenie Pravidiel futbalu platné v SFZ od
1.7.2018 spolu so zmenami v PF 2018 (https://www.kr-ssfz.sk/skoliaci-usek/).
2. Letný seminár (Aula SZU, Bernolákova 8) všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkami (štadión
Štiavničky) všetkých R sa uskutoční 7. júla 2018 v B. Bystrici. Podmienkou účasti R na FP je potvrdenie
o lekárskej prehliadke. Taktiež je nevyhnutné, aby lekárske potvrdenie priniesli aj DZ. Povinné
oblečenie pre R: fyzické previerky – zápasové trenírky + tréningové tričko, seminár – teplákové nohavice
(dlhé!) + modrá polokošeľa. Povinné oblečenie pre DZ: spoločenské oblečenie. Žiadame Vás o
naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť.
3. V prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať
prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie
registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez platného RP nebudete v budúcnosti môcť
byť delegovaní na MFS.
4. KR SsFZ žiada všetkých R a DZ (včítane novozaradených na NL SsFZ) o aktualizáciu prípadných
dlhodobých ospravedlnení ( pracovné dni, soboty a pod.) pre jesennú časť SR 2018/2019 a to najneskôr do
10.07.2018 na delegacia.ssfz@gmail.com.
5. KR SsFZ oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ po skončení SR 2017/18 stratili platnosť. Zároveň
v termíne do 10.7.2018 si môžu uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ pre SR 2018/2019
formou písomného zdôvodnenia prezidentom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať
výhradne na adresu ved. OÚ: migalova.m@gmail.com.
6. KR SsFZ v zmysle rozhodnutia VV SsFZ upozorňuje všetky družstvá dospelých v rámci súťaží SsFZ na
povinnosti ohľadom zverejňovania videozáznamov zo svojich domácich MFS do 48 hodín na
my.sportnet.online.

7. Ukončenie činnosti: Miroslav Melich (rozhodca), Libor Kolibáč (DZ) – KR úprimne ďakuje za dlhoročnú
aktívnu činnosť.
8. Ospravedlnenia R: Krajči 26.8., 23.9., 7.10., 14.10, Doval 18.-25.7., Babinský 27.-29.7., Mosor 27.-30.7.,
Pšenák od 7.7. do odvolania, Bulla od 7.7. do 12.8., Medveď 29.8., Horný 7.-24.7., Faber všetky soboty do
12:00, Diabelko 7.7. a všetky soboty, Badura – celá jesenná časť, Juríčka do 31.8.

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ Oznamujeme klubom ženského futbalu v regióne termíny na prihlasovanie do súťaží :
do 5. 7. – I. liga žien, dorasteniek a žiačok, do 8.7.- II. liga žien, do 10. 7. – Slovenský pohár žien, rovnako sa
treba prihlásiť v ISSF pod SsFZ – mládežnícke súťaže do 2. Ligy žiačok. Do 12.7., prípade záujmu o štart v súťaži
prípraviek tak isto. Informácie na tel.. 0905 342399, email: nemethlaco55@gmail.com
2/ Víťazom baráže troch druholigových družstiev o postup do I. ligy žien sa stalo družstvo Lokomotívy Košice
a vybojovalo si tak do ďalšieho ročníka účasť v najvyššej súťaži.
3/ V prípade záujmu o usporiadanie Festivalu pre dievčatá v tomto roku avizujte záujem a informácie vám budú
zaslané na požiadanie.
4/ Žiadame kluby, aby nahlásili prípadné konanie turnajov, ktoré majú v pláne usporiadať v tomto roku v záujme ich
propagácie a pomoci pri zabezpečovaní účasti.
5 / 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.

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov
družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika
takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.
2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na
stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018.
Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM
a KŽF, v čl. 19, (2):
- (2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:
a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné
od 9 do 19 rokov (tabuľka).
3. V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický),
odstupné 0 a do poznámky uvedie, že postupuje podľa čl. 15/5 a príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje
podanie takejto žiadosti. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle
uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6.
príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať žiadne
ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do
súťaže neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo vekovej kategórii dorastu, po dovŕšení
16. roku, ak má materský klub družstvo dospelých, je potrebné postupovať iným spôsobom (prestup bez,
alebo s obmedzením).

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1.Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny
štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:
matejka@ssfz.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú
listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového
domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť
príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK
odoslať na Matriku SFZ.
2.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.
3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko,
Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

4. 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 Tipos 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 povinnosť vyplývajúca z RS SsFZ 2018/2019. Odporúčame preto klubom vykonať
registráciu a vyskúšať (skúšať) si postup nahrávania v priebehu celej jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018.

