
Spravodajca č. 11/2018-19               7.9.2018 2018 

 
 

Výkonný výbor ssFZ (predseda Jozef Paršo) 
Dňa  5.9.2018 sa uskutočnilo v Trnave zasadnutie Výkonného výboru SsFZ, rozšírené o predsedov ObFZ 
v pôsobnosti SsFZ, ktorý, okrem iných:  
Zobral na vedomie: 

- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ, 
- informácie predsedu ŠTK a V. Remeselníka, povereného vedením KM o priebehu aktívu ŠTK, KM a KŢF,  
- informáciu podanú členom VV a zástupcom KR Ľ. Samotným o priebehu seminárov R a DZ a FP R, 
- informáciu predsedu TMK o priebehu a pripravenosti seminárov trénerov, 
- informáciu vedúceho sekretára o platobnej disciplíne, 
- informáciu o výsledku hlasovania per rollam – schválenie komisií a úsekov SsFZ pre súťaţný ročník 

2018/2019, 
- informácie predsedu ŠTK o rozbehu súťaţí dospelých a prvých kôl Slovnaft Cupu, ako aj V. Remeselníka – 

povereného vedením KM o rozbehu súťaţí mládeţe, 
- informatívnu správu o hospodárení SsFZ v I. polroku 2018, prednesenú vedúcim sekretárom,  

Prerokoval: 
- organizačné zabezpečenie rokovania Konferencie SsFZ, predloţené vedúcim sekretárom, 
- návrhy na úpravu Stanov SsFZ, ktoré spracovala pracovná skupina a po rozsiahlej diskusii ju odporučil 

predloţiť delegátom Konferencie SsFZ len v prípade, ţe sa na pripravovaných zmenách dosiahne všeobecná 
zhoda, 

- výročnú správu SsFZ za rok 2018 a odporučil ju predloţiť na schválenie na najbliţšom rokovaní Konferencie 
SsF 4.10.2018,  

Schválil: 
- konanie Konferencie SsFZ dňa 4.10.2018 o 15,00 hod. v B. Bystrici, 
- program rokovania Konferencie SsFZ 4.10.2018, 

Uloţil: 
- členom pracovnej skupiny na prípravu zmeny Stanov SsFZ pokračovať v rokovaniach s predsedami ObFZ 

s cieľom pripraviť prijateľný návrh textu Stanov SsFZ, 
- ObFZ v pôsobnosti SsFZ upraviť  v dostatočnom predstihu príslušné zoznamy delegátov Konferencie SsFZ, 

u osôb, ktoré sa zvolením do funkcie v SsFZ dostali do konfliktu s funkciou delegáta konferencie, ako aj 
osoby, ktorým bola DK SFZ dočasne pozastavená činnosť (nahlásiť na miesto nich zvolených náhradníkov), 

- na základe čl. V. odst. 5, bod a) RS SsFZ 2018/2019 poplatok, podľa čl. XXIV., ods.3 vo výške 500 € pre FK 
Cinobaňa a Tomášovce za odhlásenie druţstiev dorastu zo súťaţe po vyţrebovaní. Uvedený poplatok bude 
splatný v MZF za obdobie september 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- viď správa DK. 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. 

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

1. Úprava RS SsFZ 2018/2019. 
Kap. XI./7- Štart a striedanie hráčov – posledná odráţka:  

 druţstvo mládeţe (s výnimkou kategórie U13 a U12) môţe v priebehu druhého polčasu poţiadať 
o striedanie v prerušenej hre bez obmedzenia. 

2. ŠTK ţiada FK Ţarnovica v termíne do 12.9.2018 o písomné vyjadrenie splnenia opatrení v zmysle SP čl.56-
a,q, 58-2b a zabezpečenia pevných bezpečnostných zábran od mantinelu plochej dráhy aţ ku vstupu do 
budovy pre delegované osoby.  

3. 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 

 08.09.2018 /sobota/ o 13,00 hod. 6.kolo TIPOS III. liga L. Hrádok – Poltár  

 08.09.2018 /sobota/ o 13,00 hod. 6.kolo V. liga A Skalité – Vysoká n. Kysucou 

 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 O. Poruba – O. Jasenica 

http://www.ssfz.sk/
http://www.ssfz.futbalnet.sk/


 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  

 16.09.2018 /nedeľa/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga C L. Vieska – Hrochoť  

 19.09.2018 /streda/  o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga S Staškov – Teplička n. Váhom  

 19.09.2018 /streda/  o 16,00 hod. 4.kolo V. liga B Vavrečka – Bešeňová  

 21.09.2018 /piatok/  o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga S D. Kubín – Makov /MFS sa dohráva/ 

 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 O. 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/ 

 06.10.2018 /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/ 

 20.10.2018 /nedeľa/ o 14,00 hod. 12.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Lučenec  

4. Nedostatky v MFS: Bánová - Belá Dulice /porucha tlačiarne/, Staškov – Rosina /nepredloţenie ostaršenia 

hráčov – zaslať skenom/ 

5. Zmena farby výstroja hráčov: Bešeňová – ţltá/ţltá/ţltá – modrá/modrá/modrá, Badín – náhradná 

modrá/modrá/modrá, Rakytovce – základná červená/čierna/čierna, Ţabokreky – modrá/modrá/modrá, - 

ţltá/ţltá/ţltá 

6. Chýbajúce RP, zaslať scen: Kokény /Hajnáčka/ 

 

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) – 19.9.2018 o 16,30 – nespôsobilá HP, posledný 
moţný termín odohratia stretnutia 

b) III. liga U15,U13,sk. -  5. kolo( Diviaky – Zuberec) -12.09.2018, 15:00 a 17,00, RS VI. bod 7h 
 
2. KM schvaľuje zmeny termínov, ÚHČ a hracích plôch: 

Dorast 
a) II. liga U19, U17 – 6.kolo (Lučenec – D. Kubín) 9.9.2018 o 10,00 a 12,30 – UT Lučenec 
b) III. liga dor. sk. Juh – 9.kolo (Hnúšťa – Brezno) z 29.9. na 27.9.2018 (štvrtok) o 16,00 
c) IV. liga dor. sk. C – 6.kolo (Pliešovce – Šalková) 8.9.2018 o 10,30 – zmena ÚHČ  
d) IV. liga dor. sk. C—8.kolo (Pliešovce – Ţarnovica) 22.9.2018 o 10,30 – zmena ÚHČ 
e) IV. liga dor. sk. C—7.kolo (Kováčová – Heľpa) 16.09.2018 o 10:00  
f) IV. liga dor. sk. D – 6.kolo (Jesenské – S. Ďarmoty) z 8.9. na 7.9.2018 o 17,00 - predohrávka 

     Ţiaci 
g) II. liga U15, U13 sk. Juh – 6.kolo (Lučenec – Tisovec) 8.9.2018 o 10,00 a 12,00 – UT Lučenec    
h) II. liga U15, U13 sk. Juh –7.kolo (Dudince – Hnúšťa )zmena HP ihrisko Sebechleby 
i) II. liga U15, U13 sk. Juh – 9.kolo (B. Štiavnica – Hnúšťa) z 29.9. na 26.9.2018 (streda) o 15,00 a 17,00 
j) III. liga U15, U13 sk. C – 9.kolo (Kalinovo – Brusno) z 29.9. na 30.9.2018 o 10,00 a 12,00 

 
3. KM neschvaľuje zmeny termínov MFS: 

a) II. liga U15, U13 sk. Sever – 6.kolo (S.Bystrica – Čadca) z 8.9. na 9.9.2018 o 10,00 a 12,00 – neskoré 
podanie, hrá sa v pôvodnom termíne, RS kap.VI. bod 7d,e 

b) IV. liga dor. sk. D – 8.kolo (Málinec – Čebovce) z 22.9. na 23.9.2018 o 14,00 – hrá sa v pôvodnom 
termíne, RS kap. VI bod 5d resp. predohrať RS kap. VI. bod 7a 
 

4. KM kontumuje MFS: 
a) III. liga dor. sk. Sever – 5.kolo (Krásno nad Kysucou – Nededza), priznávame 3 body a skóre 4:0 

ponechávame v platnosti v prospech FK Krásno nad Kysucou, podľa SP čl.82/g 
5. KM odstupuje: 

DK SsFZ :  

 Nededza, III. liga dor. sk. Sever – 5.kolo nedohraté stretnutie (Krásno nad Kysucou – Nededza), 

 Tornaľa – Tisovec, III. liga U19Juh ,oznámenie -  správanie sa diváka  a jeho vykázanie.  
KR SsFZ: 

 Krásno n. Kysucou – Vrútky U15, 1.9.2018, R: Lukáš Makyňa, neskorý začiatok 10:25 (25 minút) – bez 
záznamu a udania príčiny,  nominácie R uzavrel pravdepodobne cez polčasovú prestávku a to o 11:08.. 

6. KM ţiada  
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a) FK Slov. Ľupča o zaslanie video záznamu zo stretnutia Slov. Ľupča – Lutila, IV.liga U19,sk.C do 12.9.2018, 
24:00  KM SsFZ v prípade nesplnenia  odstúpi DZ 

b) R. Sobota o zaslanie video záznamu zo stretnutia R. Sobota – Rakytovce  II. liga U17 do 12.9.2018, 24:00  
KM SsFZ v prípade nesplnenia  odstúpi DZ 

c) Zvolen o zaslanie video záznamu zo stretnutia Zvolen – JUVENTUS II. liga U17 do 12.9.2018, 24:00  KM 
SsFZ v prípade nesplnenia  odstúpi DZ 

d) Braväcovo  o zaslanie video záznamu zo stretnutia Braväcovo – Jelšava, III.liga U19 Juh do 12.9.2018, 
24:00  KM SsFZ v prípade nesplnenia  odstúpi DZ 

e) ţiada opätovne Nová Baňa o zaslanie video záznamu zo stretnutia , III. liga Juh , Nová Baňa – Jelšava do 
10.9.2018, 24:00  KM SsFZ v prípade nesplnenia  odstúpi DZ.  

7. KM upozorňuje FK na nedostatky a zistenia:                                                                                  
Neskoré začiatky: 
Kováčová – Radzovce (U15) – technické problémy H 
Krasno n. K– Vrútky  (U15, U13)- neuvedený dôvod 

8. KM oznamuje: 
a) KM upozorňuje FK na nutnosť podávania zmien termínov  cez podanie v príslušnom zápase. KM nebude iné 

podanie akceptovať. (zápis – ţiadosť o zmenu termínu) 
b) 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. 

c) FK na povinnosť dôsledné zasielať RP resp. ich scenov mladezssfz@gmail.com, ,pri nastúpení hráča na MFS 
bez preukazu ( SP čl. 43.)   

d) FK a R  a upozorňuje na nutnosť dodrţiavania SP čl.49, bod 8  a RS XVI., bod 6 o povinnosti konfrontácií 
u mládeţe. 

e) VV upravil  RS XI, bod 7 vypustením povinnosti v mládeţníckych súťaţiach obmedzujúcu povinnosť striedania 
v 2.polčase max. 3 krát  

9. KM upozorňuje FK na nutnosť vyhotovenia video záznamu zo stretnutia a povinnosť pre súťaţe dorastu, a II.ligy 
U15 ( RS  XVII. bod 1) 

10.  KM berie na vedomie vyjadrenia  FK TJ Roháče Zuberec  k neodohratému MFS III. liga U15, U13, sk. B 5. kolo, 
01.09.2018, 17:00 ( 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. 

11. KM  prijala podanie 

 FK Tisovec v riešení, 

 TJ Máj Ruţomberok  v riešení s KR a následne zašle FK vyjadrenie, 

 Podanie R  k zápasu OŠK Bešeňová – ŠKP Liptovský Hrádok ,v riešení DK.  
 

 Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider) 
U 199: Michal Kovanič 1231638 ( FTC Fiľakovo, TIPOS III.liga stred), vylúčený za HNS 
- kopnutie súpera nadmernou silou podľa čl. 45/1 DP. DS na 1 súťaţné stretnutie  
od 02.09.2018 podľa čl. 45/2a   DP. 
U 200: Adam Kubelka 1261974 (TJ Oţďany, V.liga skupina D), vylúčený za HNS - drţanie súpera rukou vo vyloţenej 
gólovej príleţitosti súpera podľa čl.46/1b  DP. DS na 1 súťaţné stretnutie od 02.09.2018 podľa čl. 46/2  DP. 
U 201: Richard Bial 1323536 ( MŠK Rimavská Sobota, II. liga dorast U19), vylúčený za HNS-kopnutie súpera 
nadmernou silou v neprerušenej hre podľa čl.  45/1   DP. DS na 1 súťaţné stretnutie od 02.09.2018 podľa čl. 45/2a 
  DP.  
U 202: Eugen Ruszó 1385461 (FK Mesta Tornaľa, III. liga dorast U19 skupina JUH), vylúčený za HNS - opľutie 
súpera v neprerušenej hre do tváre podľa čl. 47/1b DP. DS na 2 súťaţné stretnutia od 02.09.2018 podľa čl. 47/2b 
DP. 
U 203: Samuel Mikoláš 1323045 ( TJ Snaha Zborov nad Bystricou, IV. liga dorast U19 skupina A), vylúčený za 
viacnásobné HNS voči delegovanej osobe podľa čl. 48/1c DP. DS na 3 súťaţné stretnutia od 03.09.2018 podľa 
čl.48/2b  DP. 
U 204: Roland Borbáš 1350787 (MŠK Rimavská Sobota, II. liga MD U17), vylúčený za HNS - udretie súpera rukou 
do hlavy nie zanedbateľnou silou v prerušenej hre podľa čl.49 /1b DP. DS na 2 súťaţné stretnutia od 02.09.2018 
podľa čl.49/2b DP.  
U 205: Tomáš Hollý 1216855 ( Oravan Oravská Jasenica V. liga sk. B), vylúčený za SH kopnutie súpera brutálnym 
spôsobom došlo ku zraneniu hráča  čl.45/1 DP. DS na 8 súťaţných stretnutí od 03.09.2018 podľa čl. 45/2b DP.    
U 206: Marek Janči 1208564  (OŠK Baník Stráňavy, IV. liga Sever), na základe podnetu KR SsFZ a vlastných zistení 
DK SsFZ za surovú hru - vrazenie nadmernou silou do súpera v 66 minúte stretnutia 5.kola IV. ligy Sever OŠK Baník 
Stráňavy - FK Slovan Ţabokreky 01.09.2018 podľa čl. 49/1a. DS na 2 súťaţné stretnutia od 02.09.2018 podľa čl. 
49/2a DP. 
Vylúčení po 2. ŢK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 
DP a čl. 37/3 DP: 
U 207: Jozef Berky 1256618 ( TJ Druţstevník Sklabiná, V. liga skupina D), od 02.09.2018 
U 208: Damian Cipciar 1341846 ( JUPIE FŠ Mareka Hamšíka, II. liga SD U19), od 02.09.2018 
U 209: Adam Findra 1300722 ( TJ Sklotatran Poltár,  II. liga SD U19), od 02.09.2018 
U 210: Miroslav Kojnok 1301302 ( TJ Sklotatran Poltár,  II. liga SD U19), od 02.09.2018 
U 211: Radovan Bombala 1308485 (MFK Zvolen, II. liga MD U17), na 1 súťaţné stretnutie od 02.09.2018 



U 212: AdrianFides 1287433 ( OŠK Ludrová, III. liga dorast U19 skupina SEVER), od 02.09.2018 
U 213: Lukáš Deme 1298836 (MFK Jelšava, III. liga dorast U19 skupina JUH), od 02.09.2018 
U 214: Peter Paluš 1281967 ( FK Rakytovce, II. liga SD U19), na základe Správy DZ a vlastných zistení DK SsFZ 
hráč mal byť vylúčený po 2 ŢK v 85. minúte stretnutia, od 02.09.2018 
U 215: Miloš Brankovič 1408471 (MFK Nová Baňa, IV. liga skupina JUH), od 03.09.2018 
U 216: František Mudrík 1153609 ( TJ Slovan Skalité, V. liga skupina A), od 03.09.2018 
U 217: Dávid Štrba 1230095 ( TJ Snaha Zborov nad Bystricou, V. liga skupina A), od 03.09.2018 
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania sa divákov 
 a ostatných  oznamov v zmysle DP: 
U 218: ŠK Selce,  berie na vedomie splnenie U118 
U 219: FK Mesta Tornaľa, berie na vedomie splnenie U193 
U 220: Dobrá Niva, berie na vedomie splnenie U196 
U 221: TJ Tatran Chlebnice, berieme na vedomie vyjadrenie k U191 bez ďalších DS. 
U 222: MŠK Rimavská Sobota, za nesplnenie U70 - nezverejnenie videozáznamu z 2.kola TIPOS III. ligy Stred 
medzi MŠK Rimavská Sobota - MFK Zvolen dňa 11.08.2018 v dodatočne stanovenom termíne klubom MŠK 
Rimavská Sobota( porušenie Rozpisu súťaţe 2018/ 2019 kapitola XVII bod 10) podľa čl. 64/ DP. DS pokuta 200 € 
podľa čl. 64/ 4 DP. 
U 223: MFK Detva, za nesplnenie povinnosti U192 - 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 100 € podľa čl. 64/4 DP.  
U 224: TJ Fatran Varín, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie kompletného videozáznamu ( len 1. polčas ) 
z MFZ 5.kola V. liga skupina A 02.09.2018 medzi TJ Fatran Varín - MŠK Kysucké Nové Mesto  podľa čl. 64/1 DP za 
nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola XII. bod 10 v stanovenom 
termíne. DS upozornenie podľa čl. 10 DP a DK ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne 
určenom termíne do 11.09.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP. 
U 225: TJ Jednota Bánová, na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie druţstva na stretnutie 1.kola III. ligy 
dorast U19 skupina Sever medzi FK Slávia Staškov - TJ Jednota Bánová dňa 29.08.2018,  DS pokuta 50 €  podľa 
čl.59 DP. 
U 226: TJ Tatran Oščadnica, na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie druţstva na stretnutie 1 kola IV. ligy 
skupina A medzi OŠK Kamenná Poruba - TJ Tatran Oščadnica dňa 29.08.2018, DS pokuta 50 €  podľa čl.59 DP. 
U 227: OŠK Stoţok,na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie druţstva na stretnutie 1.kola IV. ligy dorast U19 
skupina D medzi FK Bušince - OŠK Stoţok dňa 29.08.2018, DS pokuta 50 €  podľa čl.59 DP. 
U 228:TJ Baník Kalinovo, na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie druţstva 4.kola III. ligy SŢ U15 skupina C 
medzi Slovan Sliač - TJ Baník Kalinovo dňa 25.08.2018,  DS pokuta 50 €  podľa čl. 59 DP. 
U 229: TJ Baník Kalinovo, na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie druţstva 4.kola III. ligy MŢ U13 skupina C 
medzi Slovan Sliač - TJ Baník Kalinovo dňa 25.08.2018, DS pokuta 50 €  podľa čl. 59 DP. 
U 230: OŠK Nedzedza, na základe podnetu KM SsFZ predčasné ukončenie stretnutia ( pokles počtu hráčov druţstva 
pod sedem) 5. kolo III. liga U19 Sever medzi TJ Tatran Krásno nad Kysucou - OŠK Nedzedza, porušenie kap. XX, 
bod 38/d Rozpisu súťaţí SsFZ 2018/2019 podľa čl. 64/1 DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP. 
U 231: TJD Príbelce, na základe Správy delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch v 5.kole IV. ligy skupina JUH 
medzi OŠK Šalková - TJD Príbelce dňa 01.09.2018 za HNS diváka hosti voči delegovanej osobe počas stretnutia 
podľa čl. 58/1e DP. DS pokuta 50  €  podľa čl. 58/3   DP. 
U 232: Radoslav Závodský 1216491, berie na vedomie písomné vyjadrenie k udalostiam počas a po stretnutí 5.kola 
V. ligy skupina C medzi ŠK Sásová - TJ ŠK Sokol Jakub dňa 01.09.2018 
U 233: Tomáš Burger 1218525, berie na vedomie písomné vyjadrenie k udalostiam počas a po stretnutí 5. kola V. 
ligy skupina C medzi ŠK Sásová - TJ ŠK Sokol Jakub dňa 01.09.2018 
U 234: Patrik Hrivo 1335055, berie na vedomie písomné vyjadrenie k udalostiam počas a po stretnutí 5. kola V. ligy 
skupina C medzi ŠK Sásová - TJ ŠK Sokol Jakub dňa 01.09.2018 
U 235: Tibor Kučera 1312164, berie na vedomie písomné vyjadrenie k udalostiam počas a po stretnutí 5.kola V. ligy 
skupina C medzi ŠK Sáspvá - TJ Jakub dňa 01.09.2018. 
U 236: Karol Víglaský 1009288 ( vedúci manaţér TJ ŠK Sokol Jakub, V. liga skupina C), na základe Správa 
delegáta zväzu (ďalej DZ) a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí (ďalej OZN) 5.kola V. ligy skupina C medzi ŠK 
Sásová - TJ ŠK Sokol Jakub dňa 01.09.2018 za HNS počas a po stretnutí voči delegovaným osobám a  futbalového 
zväzu, k hrubým vyhráţkam a pokusu o telesné napadnutie delegáta zväzu pri prerokovaní OZN po stretnutí v 
priestoroch vyhradených delegovaným osobám podľa čl.48/1c, 50/b a 65/1 DP. DK začína disciplinárne konanie 
voči menovanému. Predbeţným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie vo 
všetkých stretnutiach TJ ŠK Sokol Jakub od 02.09.2018 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl. 
43/1,2a,4 DP. DK ţiada menovaného o písomné stanovisko k uvedeným disciplinárnym previneniam do 11.09.2018 
podaním cez ISSF. 
U 237: Roman Štrba 1021515 (  TJ ŠK Sokol Jakub, V. liga skupina C), na základe Správy DZ a OZN v stretnutí 5. 
kola V. ligy skupina C medzi ŠK Sásová - TJ ŠK Sokol Jakub dňa 01.09.2018 za HNS počas stretnutia  voči 
delegovaným osobám a futbalovému zväzu podľa čl.48/1c a čl.65/1 DP. DK začína disciplinárne konanie voči 
menovanému. Predbeţným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek 
funkcie vo všetkých stretnutiach TJ ŠK Sokol Jakub od 02.09.2018 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a 
čl. 43/1,2a,4 DP. DK ţiada menovaného o písomné stanovisko k uvedeným disciplinárnym previneniam do 
11.09.2018 podaním cez ISSF. 
U 238: Michal Čief 1218635 (  TJ ŠK Sokol Jakub, V. liga skupina C), na základe Správy DZ a OZN v stretnutí 5.kola 
V. ligy skupina C medzi ŠK Sásová - TJ ŠK Sokol Jakub dňa 01.09.2018 za nesplnenie povinnosti Rozpisu súťaţí 
2018/ 2019 - kap. XXI, ods.9 (povinnosť kapitána druţstva podpísať záznam OZN po stretnutí). DK začína 



disciplinárne konanie voči menovanému. Predbeţným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon 
športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ ŠK Sokol Jakub od 02.09.2018 do vyriešenia podľa čl. 
71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl. 43/1,2a,4 DP. DK ţiada menovaného o písomné stanovisko k uvedeným disciplinárnym 
previneniam do 11.09.2018 podaním cez ISSF. 
U 239: TJ ŠK Sokol Jakub (V. liga skupina C), na  základe  Správy  delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu 
o zistených nedostatkoch v stretnutí, DK začína disciplinárne konanie a ţiada klub o písomné stanovisko k HNS 
funkcionárov klubu ( VM, tréner) počas stretnutia  a po stretnutí, nesplneniu povinnosti kapitána podpísať OZN o 
nedostatkoch po stretnutí  5. kola V. ligy skupina C medzi ŠK Sásová - TJ ŠK Sokol Jakub dňa 01.09.2018, podľa čl. 
71/1, 3b DP, do 11.9. 2018  podaním cez ISSF. 
U 240: ŠK Sásová( V. liga skupina C),na  základe  Správy  delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o 
zistených nedostatkoch v stretnutí a vlastných zistení, DK  začína disciplinárne konanie a ţiada klub o písomné 
stanovisko k HNS funkcionárov hosti v závere stretnutia a po stretnutí vrátane odchodu delegovaných osôb z areálu 
štadióna (k pokusu o napadnutie delegáta zväzu), počas stretnutia 5.kola V. ligy skupina C medzi ŠK Sásová - TJ ŠK 
Sokol Jakub dňa 01.09.2018, podľa čl. 71/1, 3b DP. do 11.9. 2018  podaním cez ISSF. 
U 241: Pavel Frígmanský 1201300 ( Vedúci muţstva ŠKM Liptovský Hrádok, IV. liga dorast U19 skupina B), na 
základe Zápisu o stretnutí, Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 5.kola IV. ligy dorast U19 skupina B medzi OŠK 
BEŠEŇOVÁ - ŠKM Liptovský Hrádok, za nesplnenie si povinnosti danej Rozpisom súťaţí 2018/2019 kap. XXI ods. 
bod 2 písm. d  podľa čl.  64 / 1a DP. DK začína disciplinárne konanie voči menovanému. Predbeţným 
ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach 
ŠKM Liptovský Hrádok  od 02.09.2018 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl. 43/1,2a,4 DP. DK ţiada 
menovaného o písomné stanovisko k uvedenému disciplinárnemu previneniu o 11.09.2018 podaním cez ISSF. 
U 242: Ján Hanula 1043270 ( ŠKM Liptovský Hrádok, IV. liga dorast U19 skupina B), na základe Zápisu o stretnutí, 
Oznámenia o nedostatkoch a vlastných zistení  v stretnutí 5.kola IV. ligy dorast U19 skupina B medzi OŠK 
BEŠENOVÁ - ŠKM Liptovský Hrádok, za vykázanie mimo HP počas stretnutia a nešportového správania voči 
delegovaným osobám  počas predmetného stretnutia podľa čl.  48/1a DP. Berie jeho písomné vyjadrenie na vedomie. 
DK začína disciplinárne konanie voči menovanému. Predbeţným ochranným opatrením pozastavuje 
menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠKM Liptovský Hrádok  od 
02.09.2018 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl. 43/1,2a,4 DP.   
U 243: ŠKM Liptovský Hrádok, na základe Zápisu o stretnutí, Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí a vlastných 
zistení v 5.kole IV. ligy dorast U19 skupina B medzi OŠK BEŠENOVÁ - ŠKM Liptovský Hrádok. DK začína 
disciplinárne konanie voči klubu a ţiada o písomné vyjadrenie k nesplneniu povinnosti v zmysle Rozpisu súťaţi 
kap. XXI bod.2 písm. d vedúcim manaţérom ( U 241) a k vykázaniu trénera druţstva z lavičky náhradníkov a 
nešportového správania voči delegovaným osobám ( U 242). DK ţiada klub o písomné stanovisko k uvedeným 
disciplinárnym previneniam do 11.09.2018 podaním cez ISSF. 
U 244: FK Mesta Tornaľa, na základe Zápisu o stretnutí a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 5.kola III. ligy dorast 
U19 skupina JUH medzi FK Mesta Tornaľa - MŠK Tisovec za viacnásobné HNS diváka FK Mesta Tornaľa voči 
delegovanej osobe počas stretnutia podľa čl. 58/2a DP. DS pokuta 50 € podľa čl.58/3 DP a ukladá FK Mesta 
Tornaľa ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu osoby identifikovanej klubom – Peter Szuhay, na 
štadión FK Mesta Tornaľa počas všetkých majstrovských stretnutí všetkých kategoríí podľa čl. 43/2g DP do 
31.12.2018.  
U 245: TJ Slovan Magura Vavrečka, na základe Správy delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch po stretnutí 
5.kola V. ligy skupina B medzi FK Slovan Trstená - TJ Slovan Magura Vavrečka za HNS divákov hostí voči 
delegovaným osobám podľa čl. 58/1a   DP. DS pokuta 50  €   podľa čl.  58  / 3  DP. 
U 246: ŠK Belá (V. liga skupina A), na základe Správy delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 
5.kola V. ligy skupina A medzi Šk Belá - TJ Snaha Zborov nad Bystricou dňa 02.09.2018 za vniknutie diváka do 
technickej zóny muţstva hostí podľa čl.57/1c  DP. DS  pokuta 50 € a zabezpečiť zvýšenie počtu usporiadateľskej 
sluţby stanovenej RS 2018/2019 o ďalších 6 členov v priestoroch vyhradených medzi šatňami DO a vstupom na 
hraciu plochu do 30.10.2018 vo všetkých domácich stretnutiach, podľa čl. 57/ 2 a čl. 64/4 a čl. 43/ 2l DP. 
U 247: MFK Ţarnovica (TIPOS III. liga stred), na základe Zápisu o stretnutí, Správy Delegáta zväzu, doplňujúcej 
správy DZ k počtu a rozmiestneniu usporiadateľskej sluţby a vlastných zistení, DK začína disciplinárne konanie 
voči klubu a ţiada o písomné vyjadrenie k nesplneniu povinnosti U112 ( nezabezpečenie zvýšenia počtu 
usporiadateľskej sluţby stanovenej RS 2018/2019 o ďalších 6 členov v priestoroch vyhradených medzi šatňami DO a 
vstupom na hraciu plochu do 30.10.2018) v  stretnutí 5.kola TIPOS III. ligy stred medzi MFK Ţarnovica - TJ Tatran 
Oravské Veselé podľa čl. 64/1b,c  DP.  DK ţiada klub o písomné stanovisko k uvedenému disciplinárnemu 
previneniu do 11.09.2018 podaním cez ISSF. 
U 248: Radoslav Urgela1099360 ( tréner MFK Ţarnovica TIPOS III. liga STRED), DK berie na vedomie ţiadosť 
menovaného o zmenu DS uloţenej v U93 v časti  trestu: zákaz výkonu športu a výkonu akejkoľvek funkcie v 
stretnutiach MŠK Ţarnovica vo všetkých kategóriách a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej 
zvyšku (3 týţdne) a určuje skúšobnú dobu do 30. 04. 2019, pričom zákaz vstupu do priestorov vyhradených pre 
delegované osoby trvá do 31.12.2018.  
U 249: Erik Adamec 1139020 ( OŠK Radzovce, V. liga skupina D), berie na vedomie ţiadosť o zmenu DS uloţenej 
U150 a rozhodla, ţe ţiadosť zamieta. 
U 250: Dávid Kopásek 1296523 ( MŠK Kysucké Nové Mesto, II. liga Dorast U19),  



Berie na vedomie ţiadosť o zmenu DS uloţenej U147 a rozhodla, ţe ţiadosť zamieta. 
U 251: ŠK Sásová, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie celého videozáznamu - len 1. polčasu a 19:22 z 2. 
polčasu videozáznamu z MFS (čím zároveň neboli zachytené dôleţité situácie ohľadom hrubého nešportového 
správania funkcionárov muţstva TJ ŠK Sokol Jakub v závere stretnutia a po skončení stretnutia) z MFS 5. kola V. ligy 
skupina C dňa 02.09.2018  medzi ŠK Sásová - TJ ŠK Sokol Jakub 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 pokuta 
300 € podľa čl. 64/4  DP. 
U252: OŠK Radzovce, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu  z MFS 5. kola V. ligy skupina 
D dňa 02.09.2018  medzi OŠK Radzovce - FK Iskra Hnušťa  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 ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne 
do 11.09.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP. 
U 253: FK Predmier, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 5. kola V. ligy skupina A 
dňa 02.09.2018  medzi FK Predmier - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou  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 ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne 
do 11.09.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.   

U 254: MŠK Námestovo, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu  
z MFS 4. kolo TIPOS III. ligy Stred 29.08.2018  medzi MŠK Námestovo - MFK Čadca  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 ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom 
termíne do 11.09.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.   
U 255: MFK Detva, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 5. kola IV. ligy skupina JUH 
02.09.2018  medzi MFK Detva - ŠK Prameň Kováčová  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 ţiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 11.09.2018 pod ďalšími 
DS v zmysle DP.   
U 256: MŠK Rimavská Sobota ( TIPOS III. liga stred), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV 
SSFZ za nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie 
Návratky obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP . 
U 257: FK Ţeleziarne Podbrezová ( TIPOS III. liga stred), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV 
SSFZ za nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie 
Návratky obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP . 
U 258: MŠK Fomat Martin ( TIPOS III. liga stred), na základe podnetu sekretariátu SsFZa rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP . 
U 259: TJ Baník Kalinovo ( TIPOS III. liga stred), na základe podnetu sekretariátu SsFZa rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP . 
U 260: ŠK Dynamo Diviaky( IV. liga Sever), na základe podnetu sekretariátu SsFZa rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP.  
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U 261: FK Slovan Ţabokreky ( IV. liga Sever), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP.  
U 262: MŠK Tisovec ( IV. liga JUH), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 263: TJD Príbelce ( IV. liga Juh), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 264: ŠK Prameň Kováčová ( IV. liga Juh), na základe podnetu sekretariátu SsFZa rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP.  
U 265: TJ Tatran Oščadnica ( V. liga skupina A), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 266: ŠK Čierne ( V. liga skupina A), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 267: TJ Spartak Vysoká nad Kysucou ( V. liga skupina A), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia 
VV SSFZ za nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie 
Návratky obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej súťaţe) 
podľa čl. 64/7 DP. 
U 268: TJ Fatran Varín ( V. liga skupina A), na základe podnetu sekretariátu SsFZa rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 269: FK Niţná ( V. liga skupina B), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 270: TJ Lovča ( V. liga skupina C), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
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 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 271: FK Filjo Ladomerská Vieska ( V. liga skupina C), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV 
SSFZ za nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie 
Návratky obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 272: TJ Druţstevník Bzovík ( V. liga skupina C), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ 
za nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 273: ŠK Sásová ( V. liga skupina C), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 274: ŠK Vinica ( V. liga skupina D), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SsFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 275: Cinobanský Športový klub ( V. liga skupina D), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV 
SSFZ za nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie 
Návratky obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 276: FC 98 Hajnáčka ( V. liga skupina D), na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 277: TJ Vinohrad Čebovce ( V.liga skupina D), na základe podnetu sekretariátu SsFZ 
a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 
(31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov podľa čl. 64/1b DP. Ukladá 
klubu povinnosť v lehote najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ 
Návratku (zverejnená na link:  http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade 
nesplnenia uloţenej povinnosti  pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo 
preradenie do niţšej súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 278: FK Brezno, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie viacnásobných 
výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe 
Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote najneskôr do 11.09.2018 
od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link:  http://www.ssfz.sk/uvod.html 
- v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti  pristúpi DK SsFZ k uloţeniu 
DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U279: FK Sokol Braväcovo, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie 
viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej 
potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 280: MŠK Ţilina C, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie 
viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej 
potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
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 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 281: OFK Liptovská Lúţna, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie 
viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej 
potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 282: OFK Slovenská Ľupča, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie 
viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej 
potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 283: OŠK Istebné, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie 
viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej 
potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 284: OŠK Lutila, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie 
viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej 
potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 285: ŠK Heľpa, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie viacnásobných 
výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe 
Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote najneskôr do 11.09.2018 
od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link:  http://www.ssfz.sk/uvod.html 
- v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti  pristúpi DK SsFZ k uloţeniu 
DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 286: ŠK L+M AQUA Rapovce, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie 
viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej 
potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 287: ŠK Radoľa, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie 
viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej 
potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 288: ŠK Stoţok, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie viacnásobných 
výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe 
Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote najneskôr do 11.09.2018 
od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link:  http://www.ssfz.sk/uvod.html 
- v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti  pristúpi DK SsFZ k uloţeniu 
DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 289: ŠK Štiavnik, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie 
viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej 
potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 290: TJ Druţstevník Očová, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie 
viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej 
potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
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 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 291:TJ Druţstevník Senohrad, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie 
viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej 
potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 292: TJ Prameň Dolná Strehová, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu 
povinnosť v lehote najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku 
(zverejnená na link:  http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia 
uloţenej povinnosti  pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie 
do niţšej súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 293:TJ Roháče Zuberec, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie 
viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej 
potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 294:TJ Slovan Podvysoká, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za nerešpektovanie 
viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky obsahujúcej 
potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu povinnosť v lehote 
najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku (zverejnená na link: 
 http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia uloţenej povinnosti 
 pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do niţšej 
súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
U 295: TJ Štart Kokava nad Rimavicou, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a rozhodnutia VV SSFZ za 
nerešpektovanie viacnásobných výziev v Spravodajcoch č.3 (13.7.2018) aţ č.10 (31.8.2018) na zaslanie Návratky 
obsahujúcej potrebné údaje k tvorbe Adresára klubov (adresár mládeţe) podľa čl. 64/1b DP. Ukladá klubu 
povinnosť v lehote najneskôr do 11.09.2018 od uverejnenia tohto rozhodnutia, zaslať sekretariátu SsFZ Návratku 
(zverejnená na link:  http://www.ssfz.sk/uvod.html - v časti Aktuality - zverejnená 10.7.2018). V prípade nesplnenia 
uloţenej povinnosti  pristúpi DK SsFZ k uloţeniu DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie 
do niţšej súťaţe)podľa čl. 64/7 DP. 
Najbliţšie zasadnutie DK SsFZ sa uskutoční 13.09.2018 v sídle SsFZ od 15.30 hod. 
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP)sa podáva na 
Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do siedmych dní   odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 
ods. 1 DP ) 
 

Komisia rozhodcov (Karol Poláček – poverený vedením KR) 
1. Prerokovaný podnet FK: Jakub (Sásová - Jakub) – sťaţnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 40 € v MZF) 

– postúpené DK SsFZ (z dôvodu neúplného videozáznamu), Ţabokreky (Stráňavy - Ţabokreky) – sťaţnosť 
opodstatnená – postúpené DK SsFZ. 

2. KR postúpila DK SsFZ návrh na riešenie nesplnenia povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo 

futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10: Námestovo – Čadca, Detva – Kováčová, Predmier – Vysoká n. K., 

Varín – Kysucké N. M., Sásová – Jakub, Radzovce - Hnúšťa. 
3. V prípade ak sa podnet (sťaţnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, ţiadame FK aby svoje podania 

prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ. 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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“. 
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7. 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. 

8. S platnosťou od 7.9.2018 KR SsFZ nariaďuje R a DZ uskutočňovať poradu pred stretnutím 45. minút 
pred ÚHČ na ktorú majú vedúci muţstiev povinnosť priniesť kompletné sady dresov hráčov spolu 
s dresmi brankárov. 

9. Ţiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťaţiach SsFZ 
k 30.9.2018 na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com najneskôr do 1.10.2018. 

10.  Tréning R z programu Talent sa uskutoční 28.9.2018 od 16,00 v B. Bystrici. Pozvánky a program budú 
zaslané emalom. 

11. Workshop vybraných DZ sa uskutoční 21.9.2018 v B. Bystrici. Pozvánky a program budú zaslané emalom. 

12. Ospravedlnenia R: 
Bálint – 15.,28.,29.9., 5.-6.10., Hones – 30.9., Medveď – 13.10., Mensár – 22.3., 23.9. do 12:00, Doboš – 
23.9, 29.9., Oravec – 16.9. (oneskorene), Petrík – 29.9., 13.10., 27.10., Kyzek – 29. – 30.9., Hraško – 22.9., 
29.9., Kuba – 29.9., Štrba – pracovné dni, Botka – 29.9. – 30.9., Belán I. – 29.9., Majer – 21. – 22.9., Nemčok 
– 9.9. (oneskorene), Šupej – 23.9., 20. – 21. 10., Macek – 4.10. – 13.10., Dobrík – od 24.9. do konca jesennej 
časti, Kúchen – 22.9. po 14:00, 29.9. po 14:00, Zelezňák – 29.9, 30.9., Calík – 8.9., 15.9., 16.9. (oneskorene), 
Tóth – 15. – 16.9., Hones – 22. – 23.9., pracovné dni, Scherer – soboty, Ma Holas – 28.-30.9., Tilech – PN, 
Koleno – PN, Jelok – 9.9. (oneskorene), Polomský – 22.9., Gombala – soboty, Šottník – 22.9. – 21.10., Bátory 
– 18. – 21.9., Janíček – 15.9., 30.9.. 

13. Ospravedlnenia DZ: Dobos – 23.9., 29.9., .od 18,00 hod. 
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 :  
14.9.  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.  
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, B. Bystrica 
5/ Minichampions liga – rekapitulácia predbeţného záujmu : Fomat Martin,  Liptovský Mikuláš, Ruţomberok,  MŠK 
Ţilina., B. Bystrica 
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 doporučovanie 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 Stredoslovenského futbalového zväzu v Banskej Bystrici, ako príslušný odvolací orgán riadiaceho 
zväzu, prijal dňa 31.08.2018 rozhodnutie DK SsFZ o nevyhovení odvolaniu MFK Ţarnovica voči rozhodnutiu U-112 
zverejnené v spravodajcovi č. 9/2018-19 vo veci udelenej disciplinárnej sankcie - pokuty. Dňom prijatia odvolania 
odvolacou komisiou, začína odvolacie konanie vedené pod č. k. OK-05/2018.     

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč) 

1. TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude 
organizovať v Banskej Bystrici nasledovné školenia trénerov: 
 UEFA B licencie (min. 18 poslucháčov) pre drţiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie 
(podmienka) v rozsahu 120 hodín so začiatkom školenia v novembri 2018 a jeho ukončením v apríli 2019  -  
náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 300.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). 
Prihlášku na školenie posielajte do 20.októbra 2018 na priloţenom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) 
mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 
01 Banská Bystrica.  
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UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 18 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 
60 hodín so začiatkom školenia v novembri 2018 a jeho ukončením vo februári 2019 - náklady na školenie si 
hradia účastníci a budú 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte 
do 20.októbra 2018 na priloţenom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk) mailom na adresu 
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská 
Bystrica.  
 
TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude 
organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúţi na 
predĺţenie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v 
priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár 
posielajte do 8. novembra 2018 na priloţenom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu 
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská 
Bystrica. 

 

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). 

6. MaK , na základe odstúpenia DK U194), sa zaoberala určením výšky odstupného za hráča Ľuboš Pisarčík  
(1301537). Na základe čl. 37, bod (2) a po konzultácii s Matrikou SFZ, nariaďuje FK Olympia Bobrov uhradiť 
FA vo výške 800 € pre FK Druţstevník Or. Veselé ako doplatok odstupného za hráča Ľuboš Pisarčík 
(1301537) najneskôr do 12.9.2018. Následne odstúpi prípad na doriešenie DK.  

 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  sa uskutoční,4.10..2018 o 10,00 hod. v B. Bystrici. 
3. V období od 8.9. do 16.9.2018 vedúci sekretár dovolenka - ţiadame kontaktovať len vo výnimočných prípadoch. 

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