Spravodajca č. 10/2018-19

31.8. 2018

Upozorňujeme funkcionárov FK na skutočnosť, ţe z rozhodnutia VV SsFZ (na návrh samotných klubov) pripravuje
sekretariát kontaktný adresár klubov, ktorých aspoň jedno druţstvo štartuje v súťaţiach riadených SsFZ v novom
súťaţnom ročníku. Návratku nájdete na stránke: www.ssfz.sk, ako aj www.ssfz.futbalnet.sk. Vyplnenú návratku
ţiadame doručiť na SsFZ (e-mail – na uvedenú adresu, pošta, osobne) z logických dôvodov v čo najkratšom
moţnom čase. V prípade, ţe pre nový súťaţný ročník nedošlo v kontaktoch na FK ku zmene, zašlite na uvedenú
adresu takú informáciu a sekretariát pouţije údaje z minulého súťaţného ročníka.
Adresár nie je na stránke z dôvodu, ţe si do dnešného dňa nenašli čas na zaslanie návratky uvedené FK: R.
Sobota, Poltár, Ţeleziarne Podbrezová, Martin, Kalinovo, Bobrov, Diviaky, Ţabokreky, Tisovec, Tornaľa, Príbelce,
Kováčová, Oščadnica, Čierne, Vysoká n/Kysucou, Varín, Vavrečka, Niţná, Švošov, Lovča, L. Vieska, Bzovík, Sásová,
Vinica, Cinobaňa, Hajnáčka, Čebovce, Brezno, Braväcovo, Jupie FŠ M. Hamšíka, MŠK Ţilina, L. Lúţna, S. Ľupča,
Lutila, Heľpa, Rapovce, Radoľa, Stoţok, Štiavnik, Dlhá n/Or., Očová, Senohrad, Nenince, Rabča, Or. Lesná, D.
Strehová, Zuberec, Podvysoká, Tomášovce, Kokava n/Rim., Klin. Návratku očakávame do 5.9.2018, následne
odstupujeme na DK.
Upozorňujeme FK III. ligy, ţe v sezóne jar 2017/2018 a jeseň 2018/2019 má uvedená súťaţ reklamného partnera
spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. V tejto súvislosti ţiadame všetky kluby uvedenej súťaţe (najmä
nováčikov) o zabezpečenie poţadovanej súčinnosti. Podrobnejšie informácie zasielame na e-mailové adresy FK,
ktoré sú uvedené v ISSF.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt: 0902229333)
1. Štarty hráčov na osobný doklad totoţnosti – OP, PAS, VP:
 povinnosť FK pri štarte hráča na OP – predloţiť R, DZ doklad matričného úkonu a do 48 hod. zaslať sken RP
na riadiacu komisiu – opakované prípady budeme odstupovať DK SsFZ
 povinnosť R a DZ – uviesť v zápise resp. správe overenie a dôvod štartu hráča na osobný doklad totoţnosti
2. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS:
 ŠK Diviaky schvaľujeme pomocnú HP na MFS dospelých a mládeţe do ukončenia rekonštrukčných prác
hlavnej HP
 TJ Skalité schvaľujeme pomocnú HP na MFS dospelých a mládeţe celoročne
 01.09.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 5.kolo V. liga A Čierne – Kotešová
 01.09.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 5.kolo IV. liga J Detva – Kováčová
 01.09.2018 /sobota/ o 16,00 hod. 5.kolo V. liga C Sásová – Jakub
 02.09.2018 /nedeľa/ o 15,30 hod. 5.kolo V. liga A KNM – Varín opačné poradie /hrá sa vo Varíne/
 02.09.2018 /nedeľa/ o 15,30 hod. 5.kolo V. liga C L. Vieska – Lovča
 05.09.2018 /streda/ o 16,30 hod. 4.kolo V. liga C Selce – Lieskovec
 06.09.2018 /štvrtok/ o 16,30 hod. 4,kolo IV. liga S Ţabokreky – Staškov
 07.09.2018 /piatok/ o 16,30 hod. 4.kolo V. liga B Turčianska Štiavnička – Chlebnice
 07.09.2018 /piatok/ o 16,00 hod. 4.kolo V. liga A Zborov nad Bystricou – Bytča
 08.09.2018 /sobota/ o 13,00 hod. 6.kolo V. liga A Skalité – Vysoká nad Kysucou
 08.09.2018 /sobota/ o 13,00 hod. 6.kolo TIPOS III. liga L. Hrádok – Poltár
 08.09.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 6.kolo V. liga A Kotešová – K. N. Mesto
 08.09.2018 /sobota/ o 15,30 hod. 6.kolo V. liga C BŠ/ŠB – Sásová /ihrisko Št. Bane/
 09.09.2018 /nedeľa/ o 15,30 hod. 6.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Podbrezová B
 11.09.2018 /utorok / o 16,30 hod. 6.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – L. Štiavnica
 12.09.2018 /streda/ o 16,00 hod. 4.kolo V. liga B Oravská Poruba – Oravská Jasenica
 13.09.2018 /štvrtok/ o 15,00 hod. 4.kolo TIPOS III. liga Námestovo – Kalinovo
 15.09.2018 /sobota/ o 11,00 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Makov
 19.09.2018 /streda/ o 16,00 hod. 4.kolo V. liga B Vavrečka – Bešeňová
 22.09.2018 / sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo IV. liga J Medzibrod – Pliešovce
 22.09.2018 /sobota/ o 16,30 hod. 8.kolo V. liga A Varín – Vysoká n. Kysucou
 22.09.2018 /sobota/ o 11,00 hod. 8.kolo V. liga C BŠ/ŠB – Prenčov
 23.09.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 8.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Martin
 23.09.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 8.kolo V. liga D Sklabiná – Jesenské
 26.09.2018 /streda/ o 15,30 hod. 4.kolo TIPOS III. liga Oravské Veselé – Martin
 30.09.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 9.kolo V. liga A Strečno – Zborov n. Bystricou /ihrisko Zborov n.
Bystricou/ - opačné poradie

 06.10.2018 /sobota/ o 14,30 hod. 10.kolo V. liga C BŠ/ŠB – D. Niva /ihrisko Š. Bane/
 07.10.2018 /nedeľa/ o 14,30 hod. 10.kolo TIPOS III. liga Zvolen – L. Štiavnica
 20.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga C BŠ/ŠB – Krupina /ihrisko Š. Bane/
 21.10.2018 /nedeľa/ o 14,00 hod. 12.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Lučenec
3. Nedostatky v MFS: Krupina : Sásová - oneskorený začiatok z dôvodu neskorého začiatku predzápasu
dorastu, Kováčová : Čierny Balog – nedostatočný počet členov US (nariaďujeme dodrţať v zmysle RS SsFZ).
4. Zmena farby výstroja hráčov: Bešeňová – ţltá/ţltá/ţltá – modrá/modrá/modrá, Badín – náhradná
modrá/modrá/modrá, Rakytovce – základná červená/čierna/čierna
5. Ţiadame zaslať kópie RP hráčov: Mário Remek 1248822 /Stráňavy/, Adam Vávro 1287271 /Zvolen/.

Komisia mládeţe (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM)
(mladezssfz@gmail.com)
1. KM nariaďuje odohrať MFS:
a) II. liga U17 – 4. kolo (Akadémia Juventus – L. Mikuláš) – 5.9.2018 o 16,30 – nespôsobilá HP
b) III. liga dor. sk. Sever – 4.kolo (Belá – Or. Jasenica) 5.9.2018 (streda) o 16,30 – nespôsobilá HP
c) IV. liga dor. sk. A – 2.kolo (Rajec – Skalité), 12.09.2018 o 16:30- SP čl. 68, bod10
d) III. liga U15, U13 sk. A – 4.kolo (Radoľa – Bánová) 4.9.2018 o 15,30 (utorok) o 15,30 a 17,30 - nespôsobilá
HP
e) III. liga U15, U13 sk. A – 4.kolo (Zborov nad Bystricou – Makov) 5.9.2018 o 15,30 a 17,30 – nespôsobilá
HP
f) III. liga U15, U13 sk. B – 4.kolo (O. Lesná – Z. Poruba) 7.9.2018 o 15,00 a 17,00 – nespôsobilá HP
g) III. liga U15, U13 sk. B – 4.kolo (Zuberec – L. Hrádok) 5.9.2018 o 15,00 a 17,00
h) III. liga U15, U13 sk. C – 4.kolo (Vígľaš Pstruša – Kováčová) 12.09.2018 o 15:30 a 16:30- RS VI. bod 7/h
2. KM schvaľuje zmeny termínov, ÚHČ a hracích plôch:
Dorast
a) III. liga dor. sk. Juh – 7.kolo (Hnúšťa – V. Krtíš) z 15.9. na 16.9.2018 o 10,30
b) III. liga dor. sk. Juh – 6.kolo (Č. Balog – Hnúšťa) 9.9.2018 o 11,30 – zmena ÚHČ, FK Hnúšťa uhradí
10€v MZF.
c) III. liga dor. sk. Sever – 5.kolo (Bánová – Rosina), z 1.9. 2018 na 12.09.2018 o 15:30 FK Bánová uhradí
10€ v MZF
d) IV. liga dor .sk. D – 5.kolo (Čebovce – Príbelce) 1.9.2018 o 13,00 – zmena ÚHČ, FK Príbelce uhradí 10€
v MZF
Ţiaci
e) II. liga U15, U13 sk. Juh – 2.kolo (Ţarnovica – Krupina) 15.9.2018 o 10,00 a 12,00 – zmena ÚHČ
f) II. liga U15, U13 sk. Juh – 9.kolo (Ţarnovica – Lučenec) 29.9.2018 o 10,00 a 12,00 – zmena ÚHČ
g) II. liga U15, U13 sk. Juh – 11.kolo (Ţarnovica – Poltár) 13.10.2018 o 10,00 a 12,00 – zmena ÚHČ
h) II. liga U15, U13 sk. Juh – 13.kolo (Ţarnovica – Fiľakovo) 27.10.2018 o 9,45 a 11,45 – zmena ÚHČ
i) II. liga U15, U13 sk. Juh – 12.kolo (Detva – Krupina) z 20.10. na 21.10.2018 o 10,00 a 12,00
j) II. liga U15, U13 sk. Juh – 5.kolo (B. Štiavnica – V. Krtíš) 1.9.2018 o 10,00 (U13) a 12,00 (U15) – výmena
poradia
3. KM neschvaľuje odohrať MFS:
a) III. liga U15, U13 sk. B – 6.kolo (Or. Lesná – Diviaky) z 9.9. na 3.11.2018 o 10,00 a 12,00 – stretnutie je
potrebné odohrať do 14 dní od pôvodného termínu MFS.
4. KM kontumuje MFS:
a) III. liga dor. sk. Sever – 1.kolo (Staškov – Bánová), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Staškov,
podľa SP čl.82/b
b) IV. liga dor. sk. A – 1.kolo (Kamenná Poruba – Oščadnica), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK
Kamenná Poruba, podľa SP čl.82/b
c) IV. liga dor. sk. D – 1.kolo (Bušince – Stoţok), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Bušince,
podľa SP čl.82/b
d) III. liga U15, U13 sk. C – 4.kolo (Sliač – Kalinovo), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Sliač,
podľa SP čl.82/b – R bol
5. KM odstupuje:
DK SsFZ :
TJ Jednota Bánová – nenastúpenie na stretnutie U19 (Staškov – Bánová),
TJ Tatran Oščadnica – nenastúpenie na stretnutie U19 (Kamenná Poruba – Oščadnica),
OŠK Stoţok – nenastúpenie na stretnutie U19 (Bušince – Stoţok),
TJ Baník Kalinovo – nenastúpenie na stretnutie U15,U13 Sliač – Kalinovo).
KR SsFZ_:
R Rastislav Staškovan , II. liga U15 sk. A - Makov – Radoľa – nominácie uzavreté o 10:46 pri UHČ 10:00, ţiadne
odôvodnenie,
R : Martin Tapfer II. liga dorastu U19 – FK POHRONIE – L. Mikuláš – nominácia domácich zmena po uzatvorení,
R – Ján Nemčok IV. liga U19 sk. D, Čebovce – D. Strehová , Leonard Vozaf (1366423) – na OP, bez udania dôvodu.

6. KM ţiada
a) Teplička n V. o zaslanie papierového zápisu z MFS III. liga U15, U13, sk A. Teplička n. V. – Zborov nad
Bystricou,
b) Nová Baňa o zaslanie video záznamu zo stretnutia , III. liga Juh , Nová Baňa – Jelšava do 6.9.2018 na
KM SsFZ
7. KM schvaľuje poţiadavku TJ Druţstevník Senohrad na odohranie zápasov III.liga U15,U13,- zmenu orientácie HP
( nie na šírku ihriska ale v smere ako je hlavná plocha s dodrţaním rozmerov ako je RS).
8. KM upozorňuje FK na nedostatky a zistenia:
Neskoré začiatky:
L. Hrádok - Chlebnice (U19) – neskorý príchod H
Stoţok – Čebovce (U19) – neskorý príchod H
Čierne – Staškov (U15) neskorá nominácia D
Ludrová – Dlhá nad Oravou (U19) – neskorý príchod H
Upozorňujeme FK na SP čl. 68 bod 4- čakacia doba a jej opodstatnenosť.
9. KM : berie na vedomie vyjadrenia FK Rajec a TJ Slovan Skalité k neodohratému MFS IV. liga U19, sk. A, 2. kolo,
22.08.2018, 17:00 v termíne do 28.08.2018 ( podanie na KM v ISSF) a nariaďuje v zmysle SP čl. 68 bod 10.
odohrať MFS, tak ako je to uvedené v bode 1. tejto US.
KM podanie - sťaţnosť FK Tisovec uznesenie vrátené v kompetencii KR.
KM oznamuje:
a) FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali výnimky nastavené pre jesennú časť v ISSF. Prípadné chyby
ţiadame nahlásiť cez podanie na komisiu mládeţe. Oznam je platný do 06.09.2018. Po tomto termíne
bude KM postupovať v zmysle RS o zmenách termínov,
b) KM upozorňuje FK na nutnosť podávania zmien termínov cez podanie v príslušnom zápase. KM nebude
iné podanie akceptovať. (zápis – ţiadosť o zmenu termínu),
c) KM upozorňuje FK na nutnosť dodrţiavať SP čl. 36 a RS čl.VII., bod 7 - Zásady pre schvaľovanie zmien
hracích dní, začiatkov a miest MFS. KM nebude akceptovať poţiadavky , ktoré sú nad rámec uvedených
zásad,
d) KM upozorňuje FK na povinnosť dôsledné zasielať RP resp. ich scenov na mladezssfz@gmail.com
pri nastúpení hráča na MFS bez preukazu ( SP čl. 43.),
e) FK a R a upozorňuje na nutnosť dodrţiavania SP čl.49, bod 8 a RS XVI., bod 6 o povinnosti konfrontácií
u mládeţe.
f) KM upozorňuje FK na nutnosť vyhotovenia video záznamu zo stretnutia a povinnosť pre súťaţe dorastu, a II. ligy
U15 ( RS XVII. bod 1).

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za udelenie ČK:
U145: Norbert Tóth 1336629 (MFK Baník Veľký Krtíš, III. liga dorast U19 skupina JUH), vylúčený za HNS - úmyselné
zabránenie gólu hrou rukou v PÚ podľa čl. 45/1 DP. DS na 1 súťaţné stretnutie od 27.08.2018 podľa čl. 45/2a DP.
U146: MFK Nová Baňa ( III. liga dorast U19), berie na vedomie vyjadrenie MFK Nová Baňa. Za nesplnenie si
povinností usporiadajúceho FK vyplývajúcich z RS 2018/2019 kapitola XVI bod 1 písm. c), f), i), kapitola VIII bod. 3
písm. i) - neprítomnosť lekárskej sluţby, usporiadateľskej sluţby, VD, tabuľky na striedanie hráčov v stretnutí 3. kola
III. liga dorast U19 skupina JUH hraného dňa 18.08.2018 medzi MFK Nová Baňa - MFK Strojár Krupina podľa čl.
64/1a DP., DS pokuta 100 € podľa čl. 64/4 DP.
U147: Dávid Kopásek 1296523 ( MŠK Kysucké Nové Mesto, II. liga Dorast U19), vylúčený za HNS voči
delegovanej osobe počas stretnutia podľa čl.48/1c DP. DS na 3 súťaţné stretnutia od 26.08.2018 podľa čl. 48 / 2b
DP.
U148: Miroslav Polko 1180379 ( OFK Kotešová, V. liga skupina A), vylúčený za HNS podrazenie súpera vo
vyloţenej gólovej príleţitosti mimo pokutového územia podľa čl. 46/1b DP. DS na 1 súťaţné stretnutie od
27.08.2018 podľa čl. 46/2 DP.
U149: Lukáš Šuška 1208875 ( TJ Jednota Málinec, V. liga skupina D), vylúčený za HNS HNS - zmarenie vyloţenej
gólovej príleţitosti súpera nedovolenou hrou mimo vlastného pokutového územia v neprerušenej hre v súboji o loptu
podľa čl. 45/1, DP. DS na 1 súťaţné stretnutie od 27.08.2018 podľa čl. 45/2a DP.
U150: Erik Adamec 1139020 ( OŠK Radzovce, V. liga skupina D), vylúčený za HNS - kopnutie súpera nadmernou
silou podľa čl. 49/1b DP. DS na 2 súťaţné stretnutie od 27.08.2018 podľa čl. 49/2 DP.
U151: Peter Kováč 1096780 ( TJ Druţstevník Sklabiná, V. liga skupina D), vylúčený za HNS -zmarenie vyloţenej
gólovej príleţitosti mimo vlastného PU. v neprerušenej hre mimo súboja o loptu podľa čl. 45/1 DP. DS na 1 súťaţné
stretnutie od 27.08.2018 podľa čl. 45/2a DP.
U152: Patrik Zaťko 1266810 ( TJ Vinohrad Čebovce, IV. liga dorast U19 skupina D), vylúčený za HNS - podrazenie
súpera vo vyloţenej gólovej príleţitosti podľa čl. 45/1 DP. DS na 1 súťaţné stretnutie od 27.08.2018 podľa čl. 45/2a
DP.
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za udelenie 2 ŢK podľa podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3
DP:
U153: Rodrigo Oliveira 1389612 (TJ Sklotatran Poltár, TIPOS III. liga STRED), na 1 súťaţné stretnutie od
26.08.2018
U154: Jakub Tomčík 1267117 ( OFK Slovenská Ľupča, IV. liga dorast U19 skupina D), na 1 súťaţné stretnutie od
26.08.2018
U155: Martin Halás 1356585 ( FK Predmier, III. liga SŢ U15 skupina A), na 1 súťaţné stretnutie od 23.08.2018

U156: Jozef Malatinec 1258700 (TJ Tatran VLM Pliešovce, IV. liga JUH), na 1 súťaţné stretnutie od 27.08.2018
U157: Michal Bacula 1249011 ( TJ Tatran Oščadnica, V.liga skupina A), na 1 súťaţné stretnutie od 27.08.2018
U158: Ján Poničan 1230339 ( ŠK Hrochoť, V.liga skupina C), na 1 súťaţné stretnutie od 27.08.2018
U159: Pavol Poljovka 1261437 ( TJ ŠK Sokol Jakub, V.liga skupina C), na 1 súťaţné stretnutie od 27.08.2018
U160: Tomáš Macejko 1146533 ( FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA, V.liga skupina C), na 1 súťaţné stretnutie od
27.08.2018
Zasadnutie 31.08.2018
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za udelenie ČK:
U161: Libor Ďuratný 1173593 ( TJ Tatran Krásno nad Kysucou, TIPOS III. liga stred), vylúčený za HNS - zmarenie
vyloţenej gólovej príleţitosti súpera riskantným podrazením súpera podľa čl.46/1b DP. DS na 1 súťaţné stretnutie
od 30.08.2018 podľa čl.46/2 DP.
U162: Dino Trajkovski 1371987 ( ŠK NOVOHRAD Lučenec, TIPOS III. liga stred), vylúčený za HNS - udretie súpera
rukou do oblasti hrudníka nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP. DS na 2 súťaţné stretnutia od
30.08.2018 podľa čl. 49/2b DP.
U163: Radovan Hlaváč 1300417 ( ŠK NOVOHRAD Lučenec, II. liga dorast U19), vylúčený za HNS - hrubé uráţky
voči súperovi podľa čl. 47/1b DP. DS na 2 súťaţné stretnutia od 30.08.2018 podľa čl.47/ 2b DP.
U164: Tadeáš Pánik 1332127 ( MFK Nová Baňa, III. liga dorast skupina JUH), vylúčený za HNS- udretie súpera
rukou do hlavy v prerušenej hre nie zanedbateľnou silou podľa čl. 49/1b DP. DS na 2 súťaţné stretnutia od
30.08.2018 podľa čl. 49/2b DP.
U165: Patrik Rybár 1347860 ( MFK Jelšava, III. liga dorast skupina JUH), vylúčený za HNS- udretie súpera rukou do
hlavy v prerušenej hre nie zanedbateľnou silou podľa čl.49/ 1b DP. DS na 2 súťaţné stretnutia od 30.08.2018 podľa
čl. 49/ 2b DP.
U166: Marek Podskalecký 1306296 ( OŠK Lutila C, IV. liga dorast U19 skupina C), vylúčený za HNS voči
delegovaným osobám po strelení gólu podľa čl. 48/ 1c DP. DS na 2 súťaţné stretnutia od 30.08.2018 podľa čl. 48 /
2b DP.
U167: Samuel Debnár 1350102 ( MFK Ţarnovica, IV. liga dorast U19 skupina C), vylúčený za HNS voči delegovanej
osobe podľa čl. 48 / 1c DP. DS na 2 súťaţné stretnutia od 30.08.2018 podľa čl. 48 / 2b DP.
U168: Alexej Gašpar 1338491 ( TJ Jednota Málinec, IV. liga dorast U19 skupina D), vylúčený za HNS - kopnutie
súpera vo vyloţenej gólovej príleţitosti podľa čl. 45/1 DP. DS na 1 súťaţné stretnutie od 30.08.2018 podľa čl. 45/2a
DP.
U169: Michal Poliak 1208816 ( ŠK Hrochoť, V. liga skupina C), berie na vedomie podanie ŠK Hrochoť. Na základe
odborného vyjadrenia KR SsFZ a vlastných zistení DK SsFZ vylúčený za HNS - úmyselné drţanie súpera za ruku v
čistej gólovej príleţitosti podľa čl. 46 / 1b DP. DS na 1 súťaţné stretnutie od 27.08.2018 podľa čl. 46 / 2 DP.
U170: Daniel Horváth 1270411 (ŠK Partizán Čierny Balog, IV. liga skupina JUH), berie na vedomie podanie ŠK
Partizán Čierny Balog. Na základe odborného stanoviska KR SsFZ ( R mal udeliť hráčovi ŢK za sotenie súpera
do hrude mimo súboja o loptu)
a vlastných zistení ruší účinky ČK (na pokyn DZ po stretnutí)
4. kola medzi ŠK Prameň Kováčová - ŠK Partizán Čierny Balog hraného dňa 26.08.2018 a upúšťa od
potrestania podľa čl.38/1 DP.
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za udelenie 2 ŢK podľa podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3
DP:
U171: Peter Szczepaniak 1208860 ( TJ Sklotatran Poltár, TIPOS III. liga stred), na 1 súťaţné stretnutie od
30.08.2018
U172: Ján Chabada 1318550 ( MFK Detva, III. liga dorast U19 skupina JUH), na 1 súťaţné stretnutie od
30.08.2018
U173: Mário Ohajda 1265975 ( FK Rakytovce, II .liga dorast U19), na 1 súťaţné stretnutie od 30.08.2018
U174: NikolasSzamko 1298577 ( MFK Jelšava, III. liga dorast skupina JUH), na 1 súťaţné stretnutie od 30.08.2018
U175: Boris Brašeň 1353365 ( MFK Dolný Kubín, II. liga SŢ U15 skupina SEVER), na 1 súťaţné stretnutie od
30.08.2018
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania sa divákov a ostatných oznamov v zmysle DP:
U176: Miroslav Fajčík 1310528 (delegát stretnutia), berie na vedomie podanie z 28.08.2018. Za nevystavenie
Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 4. kola IV. ligy skupina JUH medzi ŠK Prameň Kováčová – ŠK Partizán Čierny
Balog (neuvedenie porušení RS čl. XXI. bod 7) odstupuje KR SsFZ.
U177: OŠK Radzovce ( V. liga skupina D), berie na vedomie vyjadrenie OŠK Radzovce k U 113 z 24.08.2018. Na
základe Správy delegáta zväzu a Oznámenie o nedostatkoch po stretnutí a vlastných zistení DK SsFZ ( za vhodenie
cudzieho predmetu do priestorov lavičky náhradníkov, nedostatočná usporiadateľská sluţba pri odchode
delegovaných osôb a muţstiev do šatní, nezabezpečenie zákazu vstupu osôb nezúčastnených na hre do priestorov
vyhradených pre druţstvá a delegované osoby) v 3 kole V. ligy skupina D medzi OŠK Radzovce - MFK Baník Veľký
Krtíš podľa čl. 58/2f, 3 DP.DS pokuta 100 € a nariaďujeme zvýšiť počet US v priestoroch šatní DO a vstupom na
hraciu plochu o 6 usporiadateľov do 30.06.2019 podľa čl. 43/1,2l, DP.
U178: ŠK Selce, berie na vedomie splnenie U118
U179: ŠK Belá, berie na vedomie splnenie U120
U180: 1. FC Liptovské Sliače, berie na vedomie splnenie U125
U181: ŠK Belá, berie na vedomie splnenie U128
U182: FK 09 Bacúch, berie na vedomie splnenie U129
U183: OFK Štart Prenčov, berie na vedomie splnenie U130

U184: FK Slávia Staškov, berie na vedomie splnenie U139
U185: ŠK Závaţná Poruba, berie na vedomie splnenie U140
U186: FK Šalková, berie na vedomie splnenie U141
U187: FC 98 Hajnáčka, berie na vedomie splnenie U144
U188: MFK Zvolen, berie na vedomie splnenie U138
U: Michal Oravec 1187071, berie na vedomie splnenie U145
U189:TJ Druţstevník Oravská Poruba, za nesplnenie povinnosti U123 - dodatočné nahratie videozáznamu z MFS 2.
kolo V. liga skupina B - 12.08.2018 medzi: TJ Druţstevník Oravská Poruba - OŠK Bešeňová podľa čl. 64/1 DP . DS
pokuta 100 € podľa čl. 64/4 DP.
U190: TJ Tatran Oščadnica, za nesplnenie povinnosti U124 - dodatočné nahratie videozáznamu z MFS 2.kolo V. liga
skupina A medzi TJ Tatran Oščadnica - TJ Snaha Zborov nad Bystricou - 12.08.2018 , podľa čl. 64/1 DP. DS pokuta
100 € podľa čl. 64/4 DP.
U191: TJ Tatran Chlebnice, za nesplnenie povinnosti U 126 - dodatočné nahratie neúplného videozáznamu ( len
prvý polčas) z MFS 3. kolo V. liga skupina B - 19.08.2018 medzi TJ Tatran Chlebnice - TJ Slovan Magura Vavrečka,,
podľa čl. 64/1 DP . DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP. DK SsFZ ţiada o splnenie povinnosti nahrať celý
videozáznam v dodatočne určenom termíne do 04.09.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U192: MFK Detva, za nesplnenie povinnosti U142 - dodatočné nahratie videozáznamu z MFS 3. kola, IV. ligy JUH,
19.8.2018 medzi MFK Detva – MŠK Tisovec, podľa čl.64/1 DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP. DK SsFZ ţiada o
splnenie povinnosti nahrať celý videozáznam v dodatočne určenom termíne do 04.09.2018 pod ďalšími DS v
zmysle DP.
U193: FK Mesta Tornaľa, za nesplnenie povinnosti U143 - dodatočné nahratie videozáznamu z MFS 3. kola, IV. ligy
JUH, 19.8.2018 medzi FK Mesta Tornaľa – ŠK Prameň Kováčová, podľa čl.64/1 DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4
DP. DK SsFZ ţiada o splnenie povinnosti nahrať celý videozáznam v dodatočne určenom termíne do
04.09.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U194: TJ Tatran Oravské Veselé. Berieme na vedomie podanie 28.8.2018 o začatie disciplinárneho konania voči
klubu ŠK Olympia Bobrov za nezaplatenie f.č.2-2018 na sumu 800 Eur za prestup hráča Pisarčík Ľuboš 1301537. V
zmysle RS 2018/2019 kap. XXVI ods. 7 odstupujeme podanie TJ Tatran Oravské Veselé na riešenie Matričnej
komisii SsFZ. 28.
U195: Ján Ţiak 1154928 (TJ Lovča, V. liga skupina C), DK SsFZ berie na vedomie ţiadosť FK a menovaného o
zmenu DS uloţenej U89 a ţiadosť zamieta.
U196: MFK Ţarnovica, berie na vedomie odvolanie voči U112 (doručené dňa 30.8. 2018 - ID 95384 ).Odvolaniu v
plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SsFZ.
U196: Dobrá Niva ( V. liga skupina C), za nezverejnenie videozáznamu z 4.kolo 26.08.2018 medzi OŠK Dobrá Niva OFK Štart Prenčov podľa čl.64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale
2018/2019 kapitola XVII bod 10 v stanovenom termíne. DS upozornenie podľa čl.10 DP a DK ţiada o splnenie
povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 04.09.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U197: MFK Strojár Krupina (V. liga skupina C), za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho klubu vyplývajúcej z RS vo
futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 1,2,3 (bez zvuku, minutáţe, nenasnímane stretnutia z úrovne na stredovej čiary)
DS upozornenie a ţiadame zabezpečiť nasledujúce videozáznamy v zmysle RS 2018/ 2019 kap. XII body 1,2,3
pod ďalšími DS v zmysle DP.
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 (Karol Poláček – poverený vedením KR)
1. Prerokované podnety FK:
Hrochoť (Hrochoť – Podkonice-5.L-C) - sťaţnosť neopodstatnená – uhradiť 40 EUR v MZF
Č. Balog (Kováčová- Č. Balog-4.L-JUH)- sťaţnosť opodstatnená - odstupujeme DK SsFZ
Turzovka (Turzovka- K.N. Mesto-5.L-A) - sťaţnosť opodstatnená
O. Veselé (Zvolen- O. Veselé- 3.L-Stred))-sťaţnosť čiastočne opodstatnená
Pochybenia rozhodcov riešené v zmysle Zásad KR SsFZ.
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. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, ţe KR nebude akceptovať námietky a sťaţnosti na
výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náleţitosti v zmysle kapitoly XVIII a XIX Rozpisu súťaţí vo futbale
2018/2019. Pri sťaţnosti na výkon R voči udeleniu ŢK povaţuje KR podnet za závaţný, len v prípade ak
bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŢK. Za závaţné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na
KRSsFZ je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený
PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap. XXIV. ods. 7 RS bude uhradený v
MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania
videokamerou, resp. stiahnutia sťaţnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie.
4. KR SsFZ v zmysle 10. bodu XVII. kapitoly RS vo futbale 2018/2019 upozorňuje všetky druţstvá
dospelých v rámci súťaţí SsFZ na povinnosti ohľadom zverejňovania videozáznamov zo svojich
domácich MFS do 48 hodín na my.sportnet.online.

5. Ţiadame
R
o ospravedlňovanie
sa
výlučne
na
uţ
známu
e-mailovú
adresu
delegacia.ssfz@gmail.com. V prípade nezrovnalostí v uţ zverejnených DL sa informujte na
batiztomas@gmail.com.
6. Dôrazne upozorňujeme R a DZ na dodrţiavanie stanovených termínov ospravedlňovania sa
z delegovania na MFS v zmysle 5 časti článku 10 bodu b) Zásad činnosti KR SsFZ (21 dní vopred).
V prípade nedodrţania uvedeného bude KR postupovať v zmysle bodu g) uvedeného článku (poplatok 10 €).
7. KR informuje, ţe DL bude pravidelne zverejňovať aj na svojom webe www.kr-ssfz.sk.
8. Z dôvodu mnoţiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisu
o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov a ţiadostí o opravu zápisu
o stretnutí pristúpi KR SsFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a
delegátov zväzu v rámci SsFZ“.
9. Pokiaľ sa hráč pred MFS nepreukáţe platným RP, R je povinný túto skutočnosť s odôvodnením uviesť
v zápise o stretnutí a DZ v správe DS.
10. Ospravedlnenia R:
Scherer – soboty, Holas – 28,29,30.9,Tilesch– PN, Šašváry – 26. – 30.9, Koleno – ukončenie PN od 7.9
,Jelok – 9.9 (oneskorene) ,Polomský – 22.9 ,Gombala – soboty ,Šottnik – 22.9 – 21.10 ,Bátory – 18 –
21.9,Janíček – 15.9, 30.9 ,Bálint –15.9 ,Tapfer –22.9, Bujňaková –22.9, Hlaváčová 22.9,
Maslen – 22.9 , Slovák – 22.9, Fašang – 4.10 – 13.10, pracovné dni , Belán O. – 29.9 ,Mensár – 15.9, 16.9 do
13:00, Machyniak – 15.9, Ďurkovič – pracovné dni a sviatky , Calík – 8.9, 15.9, 16.9 ,Čordáš – 15.9 , Tóth –
PN ,Sitár – 29.9., pracovné dni , Melicher – 8. – 16.9 , Danko – 15.9, 23.9 , Krajník – pracovné dni , Verdţák –
22.9, 23.9
11. Ospravedlnenia DZ:
Kmoško- 15.-16.9.2018
Ţiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zaslať obratom na mail:
delegacia.ssfz@gmail.com

Komisia ţenského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ Rozdelenie klubov do skupín prihlásených do 2. ligy ţiačok:
A skupina : Oravský Podzámok, Akadémia Juventus Ţilina, Povaţská Bystrica, Púchov
Termíny turnajov :
9. 9. Oravský Podzámok, 22. 9. Povaţská Bystrica, 6. 10. Akadémia Juventus 20. 10. Púchov
B skupina : Zvolen, L. Mikuláš, Rimavská Sobota, Jupie Futbalová škola Mareka Hamšíka,
Termíny turnajov :
8.9. L. Mikuláš, 22.9. Zvolen, 6.10. Jupie B. B. , 20.10. Rimavská Sobota
Koordinátorom súťaţe – 2. Ligy ţiačok bude v tejto sezóne bude člen KŢF SsFZ Dušan Šipikal, správcom súťaţe
pre ISSF Jaroslav Dráb, ktorému sa budú podľa rozpisu súťaţe zasielať výsledky.
Účastníci obdrţia cez víkend podrobné vyţrebovanie turnajov a rozpis súťaţe.
2/ V systéme je vytvorená aj súťaţ prípraviek, je treba sa v prípade záujmu o štart v súťaţi prihlásiť tak isto.
Informácie na tel.. 0905 342399, email: nemethlaco55@gmail.com
3/ Slovenský pohár – vyţrebovanie 2. kola / 12. 9. 2018 o 16,30 h. / :
Oravský Podzámok – Ruţomberok, Lokomotíva Košice – ŠKF VIX Ţilina, Prievidza – Trnava, Pov. Bystrica – Nitra,
Čaka - Trenčín, Nové Zámky – Myjava.
4/ Halová sezóna mládeţe – rekapitulácia predbeţného záujmu : Fomat Martin, Liptovský Mikuláš, Ruţomberok,
MŠK Ţilina.
5/ Minichampions liga – rekapitulácia predbeţného záujmu : Fomat Martin, Liptovský Mikuláš, Ruţomberok, MŠK
Ţilina.
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/ Dňa 17. septembra sa uskutoční kontrolný zraz širšieho výberu dievčat WU-14 / ročníky 2005 a mladšie / na
štadióne Fomatu Martin. Hráčky budú nominované a zoznam predbeţne vytypovaných obdrţia kluby v regióne
v dostatočnom predstihu. Zároveň ţiadame kluby o odporučovanie aj ďalších talentovaných hráčok, ktoré budú
reprezentovať náš región ne celoslovenskom turnaji výberov regiónov 26. – 27. 9. V Dunajskej Luţnej.

Odvolacia komisia (predseda Roman Horák)
Odvolacia komisia SsFZ, ako príslušný odvolací orgán v zmysle čl. 53 Stanov SsFZ, prerokovala odvolanie
futbalového klubu TJ Druţstevník Blatnica, so sídlom Blatnica, 038 15 Blatnica, voči rozhodnutiu U 8, ktoré bolo
zverejnené v Spravodajcovi č. 6/2018-19 dňa 03.08.2018 vo veci neuhradenia faktúry pre TJ Tatran Chlebnice, a takto
r o z h o d l a : Odvolacia komisia vyhovuje odvolaniu TJ Druţstevník Blatnica a mení podľa čl. 85 ods. 2 písm.
c) Disciplinárneho poriadku Slovenského futbalového zväzu rozhodnutie U 8 Disciplinárnej komisie SsFZ tak,
ţe konanie vo veci úhrady faktúry zastavuje a podľa čl. 60 ods. 14 písm. c) Stanov Slovenského futbalového
zväzu mení rozhodnutie Hospodárskej komisie SsFZ vo veci vynaloţených cestovných náhrad tak, ţe
konanie zastavuje. Odôvodnenie (výňatok):
Odvolacia komisia po zistení, ţe odvolanie podala oprávnená osoba – futbalový klub, ktorého sa napadnuté
rozhodnutie Hospodárskej komisie týka a bolo následkom ďalšej rozhodovacej činnosti Disciplinárnej komisie, proti

ktorému je odvolanie prípustné, prejednala odvolanie postupom v zmysle DP SFZ a čl. 60 Stanov SFZ. V rámci
odvolacieho konania sa oboznámila s vyţiadaným vyjadrením Hospodárskej komisie zo dňa 14.08.2018
a Legislatívno-právneho oddelenia SFZ zo dňa 22.08.2018.
OK sa v rámci šetrenia oboznámila s predpismi SFZ a SsFZ riešiacimi hospodárske náleţitosti a to napr. s čl. 69 ods.
2 SP SFZ a ustanovením kap. XXIII. ods. 2 Rozpisu súťaţí vo futbale 2017/2018. OK konštatuje, ţe v rámci SsFZ
neexistuje predpis, na základe ktorého by bolo moţné nariadiť úhradu cestovných nákladov zo zrušeného
majstrovského futbalového stretnutia, teda stretnutia, ktorého sa nezúčastnilo ţiadne druţstvo.
V nadväznosti na znenie ustanovení čl. 6 ods. 2, písm. c) – f) Stanov SsFZ, čl. 69 ods. 2 SP SFZ a uplatnenia znenia
ustanovenia kap. XXIII. ods. 2 Rozpisu súťaţí vo futbale 2017/2018, ako aj vyuţitím inštitútu voľnej úvahy a jej logiky
z veci je zrejmé, ţe Odvolacia komisia nemohla dôjsť k inému záveru neţ odvolaniu vyhovieť. Keďţe Odvolacia
komisia v rámci svojej právomoci rozhodovať v druhom stupni proti rozhodnutiam orgánov SsFZ zistila, ţe odvolaním
napadnuté rozhodnutie Hospodárskej komisie a rozhodnutie Disciplinárnej komisie neboli vydané v súlade s predpismi
SFZ a SsFZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)
1. MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2018

kategória – mladší ţiaci U 12 a ţiačky U 14
Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ s názvom Dajme spolu
gól. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. ţiackej ligy v sezóne 2018-19 v príslušnom RFZ bez
účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA) a pre kluby 1. a 2. ligy ţiačok.
Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený pre chlapcov a
dievčatá v kategóriách mladších ţiakov U12 a ţiačok U14.
Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeţe (ÚTM), ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe
licenčného systému mládeţe SFZ 2018-19, budú zaradené v projekte aţ priamo do turnajov krajských kôl
(mladší ţiaci). Kluby so štatútom Čakateľ majú odporúčané sa do projektu zapojiť a budú zaradené v projekte
spolu s ostatnými druţstvami z 2. a 3. ţiackych líg do turnajov základných kôl vo svojich krajoch.
Kluby 2. a 3. ligy ţiakov - SsFZ môţu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 29.8.2018 elektronicky (sken)
na email:peterstefanak@gmail.com – prihlášky aj na stránke ssfz – aktuality.
Kluby so štatútom ÚTM majú povinnosť poslať vyplnenú záväznú prihlášku príslušnému RTM do 29.8. 2018.
Záväzné prihlášky do dievčenskej časti projektu:
Kluby 1. a 2. ligy ţiačok môţu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 12.9.2018 elektronicky (sken) na email:
miriama.matulova@futbalsfz.sk
V prílohách a na stránke www.dajmespolugol.sk sú k dispozícií: Propozície MCHL 2018-ml.ţiaci, Propozície
MCHL 2018-ţiačky,Pravidlá MCHL 2018 a záväzná prihláška do MCHL 2018".

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. V prípade podania ţiadosti so starou fotografiou matrika
takúto ţiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.
2. Upozorňujeme funkcionárov, ţe 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 KŢF, v čl. 19, (2):
- (2)Ţiadosť 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), ako ja v texte čl. 37, bod (2).
3.
V prípade, ţe má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá ţiadosť (dňa 23.8.2018 bola v ISSF v
elektronickej podateľni v zloţke Registrácia hráča doplnená Ţiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia
hráča. Táto nová ţiadosť bola zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5
RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom pouţívaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP.
Ţiadame všetkých klubových ISSF manaţérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 uţ nevyuţívali k
zmene registrácie hráča prestup, ale ţiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané ţiadosti je moţné
vyhľadať v zloţke Ţiadosti a správy - vyhľadanie ţiadosti, prípadne na pracovnej ploche.
Poplatok za takúto ţiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je
moţné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka.
V prípade, ţe má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať ţiadne ďalšie doklady.
V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, ţe FK do súťaţe
neprihlásil druţstvo uvedenej vekovej kategórie.. Zároveň upozorňujeme, ţe v zmysle čl. 37/(7) je moţné,
u tzv. „mládeţníckych klubov“ – trvale nemajúcich druţstvo dospelých, postupovať podľa čl. 15/5 len v zmysle
uvedeného obmedzenia.

4. V prípade záujmu o hráčov z klubu, ktorý je v matrike SFZ vedený ako neaktívny (nemá zaradené
v aktuálnom ročníku v súťaţiach ţiadne druţstvo) je potrebné postupovať výhradne v zmysle čl. 15/5.
5. Upozorňujeme ISSF manaţérov FK, ţe pri ţiadostiach o registráciu hráča je potrebné zadať aj adresu hráča
(podľa pretlače), v prípade neuvedenia matrika vráti na doplnenie. U hráčov, ktorí sú uţ registrovaní doplnia,
resp. upravia na aktuálne, tieto údaje samotní hráči (zákonný zástupca) prostredníctvom svojho prístupu (Môj
účet).

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 zasadnutie VV SsFZ , rozšírené o predsedov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, sa uskutoční, 5.9.2018
v Trnave.
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 vyuţívať moţnosť
umiestniť v tomto systéme videozáznam z MFS. Po úspešnom zavedení tejto funkcionality v Tipos III. lige ste
mali moţnosť skúšať túto funkcionalitu v priebehu jarnej časti súťaţného ročníka 21017/2018 u FK IV. ligy a V.
ligy. Pre tých, ktorí tak ešte z rôznych dôvodov neurobili, uvádzame:
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 je nahrávanie videí na server vo všetkých súťaţiach
dospelých v riadení SsFZ povinnosť vyplývajúca z RS SsFZ 2018/2019, kap. XVII.

