Spravodajca č. 15/2018-19

5. 10.2018

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
Dňa 4. 10. 2018 sa uskutočnilo v B. Bystrici zasadnutie Výkonného výboru SsFZ, ktorý okrem iných:
Zobral na vedomie:
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ,
- informácie o priebehu súťaží, podané predsedom ŠTK J. Jekkelom a povereným predsedom KM Vladimírom
Remeselníkom,
- informáciu predsedu KR o pripravenosti správy o plnení podmienky o počte R družstvami dospelých
v súťažiach SsFZ a prerokovanie správy odložil na nasledujúce zasadnutie VV,
- informácie predsedu ŠTK o plnení podmienok licenčného systému FK TIPOS III. ligy,
- Informáciu o plnení podmienok FK družstiev dospelých o počte mládežníckych družstiev a vzhľadom
k závažnosti možných dosahov poveril vedúceho sekretára preveriť prostredníctvom jednotlivých ObFZ
relevantnosť podkladov a predložiť takto overený podklad na najbližšie zasadnutie VV,
- informáciu predsedu TMK o príprave výberu SsFZ dospelých na REGIONS ´CUP (23. – 25. 11.2018
v Bratislave) a prijal opatrenia,
Prerokoval:
- správu o činnosti ŠTK a KM SsFZ a prijal opatrenia,
- pripravenosť Konferencie a vedením konferencie poveril podpredsedu SsFZ Igora Krška,
- odvolanie FK Slovan Tomášovce voči výške poplatku udelenému v zmysle RS SsFZ 2018/2019 za odhlásenie
družstva dorastu zo súťaže po vyžrebovaní, konštatoval, že FK Tomášovce vo svojom odvolaní dôvod na
udelenie poplatku, v zmysle RS, nepopiera, ale namieta jeho výšku – ktorá je však v Príslušnom článku RS
striktne stanovená (nie v tolerancii podľa okolností). Na základe uvedeného VV odvolanie zamietol a odstúpil
ho na posúdenie OK SsFZ.
Zvolil:
- za predsedu Komisie rozhodcov SsFZ Martina Balka a uložil novozvolenému predsedovi predložiť na
rokovanie VV návrh novelizovaného Štatútu KR, Zásad činnosti KR SsFZ ako aj prípadné zmeny v zložení
KR a jeho úsekov.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt:0902229333)
1. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS:
 06.10.2018 /sobota/ o 14,30 hod. 10.kolo V. liga C BŠ/ŠB – D. Niva /ihrisko Š. Bane/
 06.10.2018 /sobota/ o 14,30 hod. 10.kolo TIPOS III. liga Zvolen – L. Štiavnica
 07.10.2018 /nedeľa/ o 10,30 hod. 10.kolo TIPOS III. liga Podbrezová B – Ružomberok B /UT Skalica/
 07.10.2018 /nedeľa/ o 14,30 hod. 10.kolo IV. liga S Makov – Belá Dulice/ihrisko Belá Dulice/
 13.10.2018 /sobota/ o 15,00 hod. 11.kolo IV. liga J Šalková – Pliešovce
 17.10.2018 /streda/ o 15,00 hod. 6.kolo TIPOS III. liga O. Veselé – L. Štiavnica
 20.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga C BŠ/ŠB – Krupina /ihrisko Š. Bane/
 20.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo TIPOS III. liga Zvolen – Lučenec
 20.10.2018 /sobota/ o 15,00 hod. 12.kolo V. liga A Višňové – Strečno
 20.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga D Cinobaňa – Radzovce
 21.10.2018 /nedeľa/ o 14,00 hod. 12.kolo IV. liga S Makov – Žabokreky /ihrisko Žabokreky/
 27.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo IV. liga S Rajec – Staškov
 27.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo IV. liga S Bánová – D. Kubín
 27.10.2018 /sobota/ o 15,00 hod. 13.kolo IV. liga J Šalková – Kováčová
 27.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo IV. liga J Badín – Medzibrod
 27.10.2018 /sobota/ o 12,00 hod. 13.kolo IV. liga J Č. Balog – Pliešovce
 27.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Lieskovec – Hrochoť
 27.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Podkonice – Bzovík
 27.10.2018 /sobota/ o 14,30 hod. 13.kolo V. liga D Hnúšťa – Vinica
 27.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga D V. Krtíš – Sklabiná
 28.10.2018 /nedeľa/ o 13,00 hod. 13.kolo V. liga D Málinec – Olováry
 30.10.2018 /utorok/ o 13,30 hod. 7.kolo V. liga C Lieskovec – BŠ/ŠB

Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM)
(mladezssfz@gmail.com)
1. KM nariaďuje zmeny ÚHČ z dôvodu nedostatku rozhodcov:
a) IV. liga dor. sk. B – 10.kolo (Diviaky – L. Lúžna) 6.10.2018 o 15:30

b) III. liga U19, Juh, 10.kolo ( Brezno – Tisovec) 6.10.2018 o 15:00
c) IV. liga dor. sk. A – 11.kolo (Teplička nad Váhom – Stráňavy) 13.10.2018 o 15:00
d) III. liga U15,13. sk. B, 10.kolo (Diviaky - Ľubochňa) 6.10.2018 o 9:30
e) III. liga U19, Sever, 11.kolo (Rosina – Nededza) 13.10.2018 o 15:00
f) IV. liga dor. sk. B – 11.kolo (Istebné - Diviaky )13.10.2018 o 14:00
g) IV. liga dor. sk. B – 10.kolo (L. Hrádok- Lisková) 7.10.2018 o 9:30
h) III. liga U19, Sever, 11.kolo (Oravská Jasenica - Vrútky) 13.10.2018 o 14:30
i) III. liga U19, Juh, 11.kolo (Sliač - Čierny Balog) 14.10.2018 o 09:00
j) III. liga U15,13 sk.B11.kolo (Chlebnice - Závažná Poruba) 14.10.2018 o 09:00
k) III. liga U15,13 sk.B11.kolo (Klin – Diviaky) 14.10.2018 o 09:00
l) III. liga U15,13 sk.B11.kolo (Rabča – L. Hrádok) 14.10.2018 o 09:00
m) II. liga U15, U13 sk. Sever – 11.kolo (Raková - Krásno n. Kysucou) 14.10.2018 o 09:00
n) II. liga U15, U13 sk. Sever – 11.kolo (Turzovka - Žilina C) 14.10.2018 o 09:00
o) III. liga U15,13 sk.A11.kolo (Staškov – Terchová) 14.10.2018 o 09:00
p) III. liga U15,13 sk.A11.kolo (Radoľa – Oščadnica) 13.10.2018 o 09:00
q) III. liga U15,13 sk.A11.kolo (Bytča Zborov) 14.10.2018 o 09:00
2. KM schvaľuje zmeny termínov, ÚHČ a hracích plôch:
Dorast
a) II. liga U19,U17, 10.kolo, ( Čadca – Juventus ), z 7:10.2018 na 06.10.2018 o 10:00 a 12:30 kolidovanie MFS ,dohoda FK
b) II. liga U19,U17, 12.kolo, ( Čadca – Rakytovce), z 21:10.2018 na 17.10.2018 o 12:00 a 14:30
,predohrávka, dohoda FK
c) II. liga U19,U17 – 13.kolo (Kysucké N. Mesto – Čadca.), 27.10.2018 na 28.10.2018 o 10:00 a 12:30
- dohoda FK
c) III. liga U19,sk.Juh – 9.kolo (Detva – Hriňová) 10.10.2018 o 16,00 – dohoda FK
d) II. liga U19,U17,- 13.kolo ( Rakytovce– Martin ) z 27.10.2018 na 24. 10.2018 11:30 a 14:00– dohoda
FK
e) IV. liga U19, sk.A – 11.kolo, (Skalité - Višňové), z 14.10.2018 na 13.10.2018, 10:00, dohoda FK
Žiaci
f) II. liga U15, U13 sk. Sever – 13.kolo (Kysucké N. Mesto – Dlhá n. O.), 28.10.2018 na 27.10.2018
o 10:00 a 12:00 - dohoda FK
g) III. liga U15, U13 sk. C – 8.kolo (Brusno – Kováčová), 02.10.2018 na 04.10.2018 o - dohoda FK
h) III. liga U15, U13 sk. B – 2.kolo (Chlebnice – Diviaky) z 21.10.2018 na 20.10.2018 o 10:00 a 12:00 –
kolidovanie MFS, dohoda FK
3. KM neschvaľuje zmeny termínov MFS:
a) IV. liga U19, sk. A, 13.kolo ( Rajec – Višňové), zamietnuté z dôvodu nedostatku R v Ne , potrebné predohrať
b) III. liga U19,sk.Juh – 12.kolo ( V. Krtíš – Sliač), zamietnuté chýba súhlas hostí, nedostatok R v Ne ,
potrebné predohrať resp. hrá sa v pôvodnom termíne
4. KM kontumuje MFS:
a) IV. liga U19 sk. C, 9.kolo 29.09.2018,(Dudince – Hrochoť), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech
TJ Slovan Dudince, podľa SP čl.82/b
b) III liga U19 sk. Sever– 9.kolo, 29.09.2019, (Bánová – Ludrová), priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech OŠK Ludrová, podľa SP čl.82/b
5. KM odstupuje:
DK SsFZ :
ŠK Hrochoť, nenastúpenie družstva na stretnutie, IV. liga U19,sk. C, 9.kolo,29.09.2018
TJ Jednota Bánová, nenastúpenie družstva na stretnutie, III liga U19 sk.Sever– 9.kolo, 29.09.2019,
Andrej Holos (1355204), OŠK Lutila, udelenie piatej ŽK, IV.liga U19 sk. C , 9.kolo, 30.09.2018, MFK Žarnovica –
OŠK Lutila
KR SsFZ:
R : Ján Šupej, II. liga U17,9.kolo, Juventus – K. N. Mesto, nominácia hostí zmenená po uzatvorení, začiatok
zápasu v zápise o stretnutí rozhodca nezmenil.
R: Štefan Kačerik, Turzovka – D. Kubín II. liga Sever U13, 9.kolo, 30.9.2018,– neuzavretý zápis , bez záznamu a
podania.
6. KM žiada :
FK Turzovka (II. liga U17 Turzovka – Rakytovce ) o vyjadrenie sa podaním na KM v ISSF do 10.10.2018
k neskorej nominácii domácich a neskoré predložené RP (SP , RS )
R: Štefan Kačerik, o vyjadrenie sa podaním na KM v ISSF do 10.10.2018 k neuzavretému zápisu ,bez záznamu
a podania (Turzovka – D. Kubín II. liga Sever U13, 9.kolo, 30.9.2018 )
7. KM oznamuje:
a)Neodohrá sa stretnutie III. liga dor.U19, sk. Juh - 10.kolo 7.10.2018 Krupina -Jelšava ( H nevycestujú na
uvedené MFS)
b) FK a R a upozorňuje na nutnosť dodržiavania SP čl.49, bod 8 a RS XVI., bod 6 o povinnosti konfrontácií
u mládeže.
c) KM upozorňuje FK na nutnosť vyhotovenia video záznamu zo stretnutia a povinnosť pre súťaže dorastu,
a II.ligy U15 ( RS XVII. bod 1)

d)KM upozorňuje FK, ako organizátora stretnutia, že je v prípade neúčasti R v zmysle SP článku 79 Zápis zo stretnutia , bod 4 povinnosť urobiť papierový zápis zo stretnutia a bezodkladne po
stretnutí doručiť riadiacemu zväzu

e)KM upozorňuje FK III.liga U15, U13,sk. B, že v prípade neúčasti R je nutné využiť spustený vstup

„Rozhodca/Laik“. Ten režim klubový ISSF manažér aktivuje a umožňuje mu uložiť a uzatvoriť nominácie D
a H, vytvoriť zápis a zaznamenať priebeh stretnutia podľa pokynov v ISSF. V takom prípade nie je povinnosť
urobiť papierový zápis !
f) VV upravil RS XI, bod 7 vypustením povinnosti v mládežníckych súťažiach obmedzujúcu povinnosť striedania
v 2.polčase max. 3 krát .

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
U 514: Stefan Kneževič 1401798 (FTC Fiľakovo, TIPOS III. liga Stred), vylúčený za HNS - po skončení stretnutia na
hracej ploche udretie súpera do tváre nadmernou silou a telesné napadnutie hráča MŠK Rimavská Sobota Patrika
Kováča 1300691, pri odchode v areáli štadióna podľa čl. 49/1a a čl. 49/1b DP. DK začína disciplinárne konanie
voči menovanému. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek
funkcie vo všetkých stretnutiach FTC Fiľakovo od 30.09.2018 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl.
43/1,2a,4 DP. DK žiada menovaného o písomné stanovisko k uvedeným disciplinárnym previneniam do 09.10.2018
podaním cez ISSF pod disciplinárnymi dôsledkami.
U 515: Matej Adamčík 1323534 ( MŠK Námestovo, II. liga SD U19), vylúčený za HNS - vulgarizmy voči delegovanej
osobe podľa čl. 48 /1b DP. DS na 2 súťažné stretnutia od 30.09.2018 podľa čl. 48/ 2b DP.
U 516: Filip Flaška 1279935 ( JUPIE FŠ Mareka Hamšíka, II. liga SD U19), vylúčený za HNS - kopnutie súpera
nadmernou silou podľa čl. 49/ 1b DP. DS na 2 súťažné stretnutia od 30.09.2018 podľa čl. 49/ 2b DP.
U 517: Jaroslav Oláh 1394525 (TJ Sklotatran Poltár, II. liga MD U17), vylúčený za HNS - demonštratívne opustenie
HP v priebehu hrypodľa čl. 46/1e DP. DS na 2 súťažné stretnutia od 30.09.2018 podľa čl. 46/2 DP.
U 518: Jozef Tököly 1387580 (OŠK Radzovce, III. liga SŽ U15 skupina C), vylúčený za HNS - kopnutie súpera
nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP. DS na 2 súťažné stretnutia od 30.09.2018 podľa čl. 49/2b DP.
U 519: Richard Rubint 1173886 (FK Mesta Tornaľa, IV. liga JUH), vylúčený za HNS - kopnutie súpera do hrudníka
nadmernou silou podľa čl. 49/1b DP. DS na 3 súťažné stretnutia od 30.09.2018 podľa čl. 49/2b DP.
U 520: Filip Žofaj 1305181 ( Oravan Oravská Jasenica, V. liga skupina B), vylúčený za HNS - kopnutie súpera v
jasnej gólovej príležitosti pred pokutovým územím domácich podľa čl.46/1b DP. DS na 1 súťažné stretnutia od
30.09.2018 podľa čl. 46/2 DP.
U 521: Jozef Berky 1256618 ( TJ Družstevník Sklabiná, V. liga skupina D), vylúčený za HNS - vulgarizmus voči
delegovanej osobe podľa čl. 48/1c DP. DS na 2 súťažné stretnutia od 01.10.2018 podľa čl. 48/2b DP.
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu a športu za udelenie 2 ŽK
podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:
U 522: Viktor BERKY 1321107 ( TJ Družstevník Očová, IV. liga dorast skupina C), od 30.09.2018
U 523: Dezider Puška 1356207 ( FK Jesenské, IV. liga dorast skupina D), Na základe písomného stanoviska KR
SsFZ, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 9. kola IV. liga dorast U19 skupina D medzi TJ
Nenince - FK Jesenské zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP, od 05.10.2018.
U 524: Erik Balog 1356401 ( FK Jesenské, IV. liga dorast skupina D), Na základe písomného stanoviska KR SsFZ
za vylúčenie po ČK ( po 2 ŽK ) v stretnutí 9. kola IV. liga dorast U19 skupina D medzi TJ Nenince - FK Jesenské, od
30.09.2018
U 525: Martin Hraško 1184031 (TJ Tatran VLM Pliešovce, IV. liga skupina JUH), od 01.10.2018
U 526: Michal Ondráš 1135275 ( TJ Fatran Varín, V. liga skupina A), od 01.10.2018
U 527: Martin Janík 1121002 ( TJ ŠK Sokol Jakub, V. liga skupina C), od 01.10.2018
U 528: Adrián Bial 1260877 ( FK Jesenské, V. liga skupina D), od 01.10.2018
U 529: Benjamím Kliment 1265418 ( TJ Družstevník Sklabiná, V. liga skupina D), od 01.10.2018
U 530: Dávid Dobra 1214502 ( OFK Olováry, V. liga skupina D), od 01.10.2018
U 531: Filip Kozák 1348694 ( TJ Tatran Krásno nad Kysucou, III. liga dorast U19 skupina Sever), od 01.10.2018
U 532: Julius Havran 1383624 ( ŠK Heľpa, IV. liga dorast U19 skupina C), od 01.10.2018
U 533: Matúš Cvacho 1284788 ( TJ Fatran Varín, IV. liga dorast U19 skupina A), od 01.10.2018
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu a športu za udelenie 5 ŽK
podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:
U 534: Andrej Pipíška 1164351 ( ŠK Novohrad Lučenec, TIPOS III. liga Stred ), od 30.09.2018
U 535 : Viktor Koták 1221219 ( TJ Baník Kalinovo, TIPOS III. liga Stred ), od 01.10.2018
U 536: Gergo Jonáš 1242867 ( FK Jesenské, V. liga skupina D), od 01.10.2018
U 537: Miroslav Jakubec 1230768 ( FK Iskra Hnúšťa, V. liga skupina D), od 01.10.2018
U 538: Andrej Holos 1355204 ( OŠK Lutila, IV. liga dorast U19 skupina C), od 01.10.2018
Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:
U539: Daniel Kresánek ( člen US - SBS MŠK NOVOHRAD Lučenec), na základe správy delegáta zväzu a
Oznámenia o nedostatkoch po stretnutí MŠK NOVOHRAD Lučenec - FTC Fiľakovo za telesné napadnutie hráča hostí
v areáli štadióna ( mimo hracej plochy). DK začína disciplinárne konanie voči menovanému. Predbežným
ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach MŠK
NOVOHRAD Lučenec od 05.10.2018 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl. 43/1,2a,4 DP. DK žiada
menovaného o písomné stanovisko k uvedenému disciplinárnemu previneniu do 09.10.2018 podaním cez ISSF
(zabezpečí MŠK NOVOHRAD Lučenec).

U540: Patrik Kováč 1300691 (MŠK Rimavská Sobota), na základe Správy delegáta zväzu a Oznámenia o
nedostatkoch po stretnutí MŠK NOVOHRAD Lučenec - FTC Fiľakovo. DK začína disciplinárne konanie voči
menovanému v skutočnosti napadnutie menovaného hráčom hostí v areáli štadióna pri jeho odchode zo štadióna. DK
SsFZ žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k incidentu ( špecifikovať miesto kde došlo k
napadnutiu) vrátane predloženia lekárskej správy o dobe liečenia prostredníctvom ISSF do 09.10.2018 pod
disciplinárnymi dôsledkami.
U541: AleksaTojagič 1388958 (FTC Fiľakovo, TIPOS III. liga Stred), Na základe Správy delegáta stretnutia,
Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie za
HNS po skončení stretnutia ( poškodenie majetku MŠK NOVOHRAD Lučenec ) 9. kola TIPOS III. ligy Stred medzi
MŠK NOVOHRAD - FTC Fiľakovo dňa 29.09.2018, podľa čl. 71/1, 3b DP.DK začína disciplinárne konanie voči
menovanému. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek
funkcie vo všetkých stretnutiach FTC Fiľakovo od 30.09.2018 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl.
43/1,2a,4 DP. DK žiada menovaného o písomné stanovisko k uvedenému disciplinárnemu previneniu do 09.10.2018
podaním cez ISSF.
U542: Lazar Kneževič, 1388959 (FTC Fiľakovo, TIPOS III. liga Stred), Na základe Správy delegáta stretnutia,
Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch po stretnutí a vlastných zistení, DK SsFZ začína disciplinárne
konanie za telesné napadnutie Patrika Kováča úderom do tváre s následným zranením v areáli štadióna pri jeho
odchode zo štadióna. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek
funkcie vo všetkých stretnutiach FTC Fiľakovo od 30.09.2018 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl.
43/1,2a,4 DP. DK SsFZ žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k incidentu (špecifikácia miesta kde došlo
k napadnutiu)prostredníctvom ISSF do 09.10.2018 pod disciplinárnymi dôsledkami.
U543: MŠK NOVOHRAD Lučenec ( TIPOS III. liga Stred). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia
delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie za nedostatočnú
usporiadateľskú službu (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky), HNS divákov (použitie pyrotechniky), masovú
konfrontáciu hráčov pri odchode po skončení stretnutia, napadnutie hráča hostí členom SBS po stretnutí 9. kola
TIPOS III. ligy Stred medzi MŠK NOVOHRAD - FTC Fiľakovo dňa 29.09.2018, podľa čl. 71/1, 3b DP, DK začína
disciplinárne konanie a pozýva na svoje zasadnutie 11.10.2018 o 16.30 hod.hlavného usporiadateľa Ján Národa
(1391471), bezpečnostného manažéra Róbert Imrovič (1039555) a prezidenta MŠK NOVOHRAD Lučenec.
U544: Lazar Jankovič 1389996 (MŠK NOVOHRAD Lučenec, TIPOS III. liga Stred), na základe Správy delegáta
stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, a vlastných zistení, začína disciplinárne
konanie a žiada o písomné stanovisko k incidentu so Stefanom Kneževičom 1401798 prostredníctvom ISSF do
09.10.2018 podľa čl.71/1,2,3b,d.
U545: FTC Fiľakovo ( TIPOS III. liga Stred). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o
zistených nedostatkoch v stretnutí, a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie HNS divákov (vnesenie a použitie
pyrotechniky), HNS hráča hostí (napadnutie protihráča) a následnú masovú konfrontáciu hráčov pri odchode z hracej
plochy, za poškodenie majetku MŠK NOVOHRAD Lučenec po stretnutí 9. kola TIPOS III. ligy Stred medzi MŠK
NOVOHRAD - FTC Fiľakovo dňa 29.09.2018, podľa čl. 71/1,2,3a,b,d DP. DK začína disciplinárne konanie, žiada o
písomné stanovisko k uvedeným zisteniam prostredníctvom ISSF do 09.10.2018 a pozýva na svoje
zasadnutie 11.10.2018 o 16.00 hod. vedúceho mužstva Ladislav Szakó (1388987) a bezpečnostného manažéra
(súčasne prezident FTC) AttilaVisnyai (1052154). Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe
vysporiadania náhrady škody na majetku.
U 546: Marián Ferenc 1217462 (ŠKM Liptovský Hrádok, IV. liga Sever ), na základe správy Delegáta zväzu a
vlastných zistení, za HNS - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera úmyselným hraním lopty rukou v
bránkovom území podľa čl. 46/1a DP. DK začína disciplinárne konanie a predbežným opatrením pozastavuje
výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠKM Liptovský Hrádok od 05.10.2018. Žiada o
písomné stanovisko k disciplinárnemu previneniu podaním cez ISSF do 09.10.2018.
U 547: Pavol Šuhaj 1125053(tréner MŠK FOMAT Martin, TIPOS III. liga),na základe podnetu a vlastných zistení
začína disciplinárne konanie a predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek
funkcie vo všetkých stretnutiach MŠK FOMAT Martin od 30.09.2018 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2, 5a,6,7,9 a čl.
43/1,2a,4 DP. Žiada o písomné stanovisko k disciplinárnemu previneniu v 87.minúte HNS voči DO, v stretnutí
9.kola MŠK FOMAT Martin - MFK Liptovský Hrádok, do 09.10.2018 podaním cez ISSF.
U 548: Vladimír Baďura (delegát zväzu), odstupuje KR SsFZ na riešenie za administratívne pochybenie v stretnutí
9.kola MŠK FOMAT Martin - MFK Liptovský Hrádok (nepodanie podnetu DK SsFZ HNS hráča hostí (U546)
neuvedenie HNS trénera domácich (U547)
U 549: Pavol Mikula 1198388 ( tréner TJ Fatran Varín ), berie stanovisko menovaného na vedomie. Na základe
Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 8.kola IV. ligy dorast U19 skupina A medzi TJ Fatran Varín - FK Rajec dňa
22.09.2018 za HNS po stretnutí voči delegovanej osobe podľa čl.48/1c DP. DS zákaz výkonu akejkoľvek funkcie
vo všetkých stretnutiach TJ Fatran Varín na 2 súťažné stretnutia od 23.09.2018 podľa čl. 48 / 2b DP. Ruší účinky
U474.
U 550: OŠK Radzovce - za nesplnenie ochranného opatrenia prikázaného v U 177 (zvýšiť počet US stanovenej RS
2018/2019 o 6 usporiadateľov oproti Rozpisu súťaže 2018/ 2019
do 30.06.2019) v MFS 9. kola V. ligy skupiny D dňa 30.09.2018 medzi OŠK Radzovce FK Olováry podľa čl. 64/1c DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/4 DP a prikazuje plnenie U177 v celom rozsahu.
U 551: FO Tatran Sučany, za nesplnenie povinnosti U 481 - dodatočné nahratie úplného videozáznamu z MFS 7.
kola V.ligy skupina B dňa 16.09.2018 medzi FO Tatran Sučany –
TJ Družstevník Oravská Poruba podľa čl. 64/1 DP. DS pokuta 100 € podľa čl. 64/4 DP .
U 552: MŠK Rimavská Sobota, berie na vedomie splnenie U482
U 553: MFK Detva, berie na vedomie splnenie U483

U 554: TJ Tatran Oščadnica , berie na vedomie splnenie U 484
U 555: TJ Fatran Varín , berie na vedomie splnenie U 485
U 556: TJ Slovan Magura Vavrečka, berie na vedomie splnenie U 486.
U 557: TJ Lovča, berie na vedomie splnenie U 487.
U 558: TJ ŠK Sokol Jakub, berie na vedomie splnenie
U 559: ŠK Hrochoť, berie na vedomie splnenie U 489.
U 560: FK Slovan Žabokreky ( IV. liga SEVER ), za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho klubu vyplývajúcej z
Rozpisu súťaží SsFZ 2018/2019 kapitola XVII bod 1, 2 (videozáznam nespĺňa kritériá) podľa čl. 64/1 DP. DS
upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dostatočnej kvalite a kritérií
stanovených Rozpisom súťaží 2018/ 2019 kap. XVII. V prípade porušenia bude pristupovať k ďalším DS v zmysle
DP (porušenie predpisov riadiaceho orgánu).
U 561: FK Slávia Staškov, za nesplnenie U 480 nenahratie v požadovanej kvalite videozáznamu z 9.kola medzi FK
Slávia Staškov - ŠK Dynamo Diviaky dňa 30.09.2018 v zmysle Rozpisu súťaží SsFZ 2018/ 2019 kap. XVII článok bod
1 a 2, podľa článku 64/1 DP. DS pokuta 50 € podľa článku 64/4 DP.
U 562: TJ Tatran Chlebnice, na základe návrhu KR SsFZ za vyhotovenie nekvalitného videozáznamu podľa
kapitoly XVII/ bod 1 Rozpisu súťaží SsFZ 2018/2019 z MFS 8. kolo V. ligy sk. „B“ hraného dňa 23.9.2018 medzi TJ
Tatran Chlebnice – Oravan Oravská Jasenica. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP.
U 563: TJ Jednota Bánová, na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie družstva na stretnutie 9.kola III. ligy
dorast U19 skupina Sever medzi TJ Jednota Bánová - OŠK Ludrová dňa 29.09.2018, DS pokuta 100 € ( druhý prípad
nenastúpenia) podľa čl.59 DP.
U 564: ŠK Hrochoť, na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie družstva na stretnutie 9.kola IV. ligy dorast U19
skupina C medzi TJ Slovan Dudince - ŠK Hrochoť dňa 29.09.2018, DS pokuta 50 € podľa čl.59 DP.
U 565 : Miroslav Ježík 1311337 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z
delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Uhradiť 10 € na účet SsFZ do
09.10.2018 (doklad o úhrade predložiť emailom DK SsFZ a sekretariátu SsFZ do 09.10.2018) pod ďalšími DS v
zmysle DP.
U 566: Vladimír Mahút 1151181 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z
delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Uhradiť 10 € na účet SsFZ do
09.10.2018 (doklad o úhrade predložiť emailom DK SsFZ a sekretariátu SsFZ do 09.10.2018) pod ďalšími DS v
zmysle DP.
U 567: FK Tatran Turzovka na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 9. kola V. ligy
skupina A dňa 30.09.2018 medzi FK Tatran Turzovka - TJ Fatran Varín 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 žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne
do 09.10.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 568 : FK Predmier na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie celého videozáznamu (zverejnenie 42:21 minút
1. polčasu, 44:01 minút 2. polčasu a 3:53 minút nadstaveného HČ) z MFS 9. kola V. ligy skupina A dňa 30.09.2018
medzi FK Predmier - TJ Tatran Oščadnica 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 žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 09.10.2018 pod ďalšími DS
v zmysle DP.
U 569:OŠK Lieskovec, na základe podnetu KR SsFZ za zverejnenie neúplného videozáznamu (nahratý len druhý
polčas, prvý len zvuk)z MFZ 9.kola V.liga skupina C dňa 30.09.2018 medzi OŠK Lieskovec - FK 09 Bacúch 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 podľačl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v
dodatočne určenom termíne do 09.10.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP.
U 570: TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, DK prešetrila U431 a na základe čl.38/2 DP upúšťa od potrestania.
U 571: MFK Nová Baňa, Berieme na vedomie podanie zo dňa 04.10.2018 ( ID 97644) o začatie disciplinárneho
konania voči klubu MFK Zvolen za vysporiadanie prestupu hráča Samuela Budinského 1320489 v zmysle RS
2018/2019 kap.XXVI ods. 7 odstupujeme podanie MFK Nová Baňa na riešenie Matričnej komisii SsFZ.
U 572: Marek Žubor 1311600, berie na vedomie splnenie U 496
U 573: Ján Šága 1300066, berie na vedomie splnenie U 497
U 574: MFK Detva, berie na vedomie splnenie U 503
U 575: TJ Fatran Varín, berie na vedomie splnenie U 504
U 576: Erik Berky 1266621, berie na vedomie žiadosť FK Bušince o zmenu DS uloženej U46 a rozhodla, že žiadosť
zamieta.
U 577: Lukáš Šugár 1309013, berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 462 a rozhodla, že žiadosť
zamieta.
U 578: Jaroslav Kotian, 1177944, DK berie na vedomie žiadosť TJ Vinohrad Čebovce o zmenu DS uloženej U 301 a
rozhodla, že žiadosť zamieta.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 11.10. 2018 o 15.30 hod. v sídle SsFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa
podáva na Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)

1. Oznamujeme, že dňa 4.10.2018 bol VV SsFZ zvolený predseda KR SsFZ, ktorým sa stal Martin Balko
(M: 0905 292 328, mail: martinbalko72@gmail.com).
2. Prerokovaný podnet FK: V. Krtíš U19 (Tornaľa – V. Krtíš) –sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 40 €
v MZF) – postúpené DK SsFZ.
3. KR postúpila DK SsFZ návrhna riešenienesplnenia povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej zRS vo
futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10: Turzovka – Varín, Predmier - Oščadnica.
4. V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania
prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ.
5. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na
výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XVIII a XIX Rozpisu súťaží vo futbale
2018/2019. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak
bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR
SsFZ 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 sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie.
6. KR SsFZ v zmysle 10. bodu XVII. kapitoly RS vo futbale 2018/2019 upozorňuje všetky družstvá
dospelých v rámci súťaží SsFZ napovinnosti ohľadom zverejňovania videozáznamov zo svojich
domácich MFS do 48 hodín na my.sportnet.online. V prípade ak je videozáznam vyhotovený
prostredníctvom kamery v rámci bezpečnostného systému umiestneného na štadióne, KR nebude
takýto videozáznam akceptovať, pokiaľ z neho nebude možné podnet vyhodnotiť (posledný prípad –
Žabokreky – Belá-Dulice).Odporúčame preto vyhotovovať videozáznam z MFS samostatnou kamerou.
7. Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisu
o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov a žiadostí o opravu zápisu
o stretnutí pristúpi KR SsFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a
delegátov zväzu v rámci SsFZ“.
8. Pokiaľ sa hráč pred MFS nepreukáže platným RP, R je povinný túto skutočnosť s odôvodnenímuviesť
v zápise o stretnutí a DZ v správe DS.
9. KR informuje, že na svojej oficiálnej stránke www.kr-ssfz.sk vytvorila novú sekciu s názvom „tréning“. R v nej
nájdu odborne spracované tréningové plány na rozvoj svojej fyzickej prípravy.
10. Ospravedlnenia R:
Krajník – 19. – 20.10., Čordáš - 27.10., Hraško – 21.10., Lisý – od 8.10. na PN, Ježík – 13.10. (oneskorene),
Mahút –7.10. (oneskorene), 21.10., Šottník – PN do 20.10., Polomský - 13.10.-14.10., 27.10., Truban 20.10., Medveď – 27.10., Fajčík – 20.10..
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zaslať obratom na mail:
delegacia.ssfz@gmail.com

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ Výber SsFZ dievčat kategórie WU-14 sa stal víťazom Turnaja výberov regiónov v dňoch 26. – 27. 9. 2018
v Dunajskej Lužnej v konkurencii výberov ZsFZ, VsFZ a BFZ s plným počtom bodov. Srdečné poďakovanie a
blahoželanie dievčatám a realizačnému tímu k tomuto sympatickému úspechu.
2/ 2. Liga žiačok. Najbližší turnaj v skupine B sa uskutoční 7.10. 2018 od 10,00 v Podlaviciach.
3/ V systéme je vytvorená aj súťaž prípraviek, je treba sa v prípade záujmu o štart v súťaži prihlásiť tak isto.
Informácie na tel.. 0905 342399, email: nemethlaco55@gmail.com
4/ V prípade záujmu o usporiadanie Festivalu pre dievčatá (ešte 5 je možné ) v tomto roku tak avizujte záujem a
informácie vám budú zaslané na požiadanie.
5/ Žiadame kluby, aby nahlásili prípadné konanie turnajov, ktoré majú v pláne usporiadať v tomto roku v záujme ich
propagácie a pomoci pri zabezpečovaní účasti.

Odvolacia komisia (predseda Roman Horák)
1. č. k. OK-07/2018 Odvolacia komisia pozýva na svoje zasadnutie zástupcov klubov TJ Slovan Skalité a TJ Spartak
Vysoká nad Kysucou. Zasadnutie sa uskutoční v pondelok dňa 08.10.2018 o 16,00 hod. v zasadačke na ulici
Juraja Závodského 27, 010 04 Žilina.

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 držiteľov 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 priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
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 priloženom 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 (slúži na predĺženie
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 priloženom 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. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä
u hráčovdružstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou
matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.
2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na
stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018.
Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM
a KŽF, v čl. 19, (2):
- (2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:
a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné
od 9 do 19 rokov (tabuľka), ako ja v texte čl. 37, bod (2).
3.
V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť (dňa 23.8.2018 bola v ISSF v
elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia
hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5
RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP.
Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k
zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné
vyhľadať v zložke Žiadosti a správy - vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.
Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je
možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka.
V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady.
V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do súťaže
neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie.. Zároveň upozorňujeme, že v zmysle čl. 37/(7) je možné,
u tzv. „mládežníckych klubov“ – trvale nemajúcich družstvo 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 súťažiach žiadne družstvo) je potrebné postupovať výhradne v zmysle čl. 15/5.
5. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že pri žiadostiach o registráciu hráča je potrebné zadať aj adresu hráča
(podľa pretlače), v prípade neuvedenia matrika vráti na doplnenie. U hráčov, ktorí sú už registrovaní doplnia,
resp. upravia na aktuálne, tieto údaje samotní hráči (zákonný zástupca) prostredníctvom svojho prístupu (Môj
účet).
6. V dostatočnom časovom predstihu upozorňujeme, že dňa 30.9. 2018 končí letné prestupové obdobie
s obmedzením (aj letné registračné obdobie zo zahraničia – vybavuje SFZ) a matričné miesto pri SsFZ vybaví
žiadosti o transfer s obmedzením, ktoré budú schválené hráčom aj materským klubom najneskôr do 30.9. do
24,00 hod.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu
klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: matejka@ssfz.sk ) a v prílohe (scan)
zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu –
potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je
potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK
odoslať na Matriku SFZ.
2. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční,4.10..2018 o 10,00 hod. v B. Bystrici.
3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin
Ivanko,Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.
4. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie
Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088.
MCHL Slovensko - finálový turnaj BB kraj 09.10.2018(utorok) - Banská Bystrica - Podlavice (malá UT Podlavice) od
08.15 do 15.00 hod . Ivan ŠIMKO, Adam BULLA.

MCHL Slovensko - finálový turnaj ZA kraj 10.10.2018 (streda) - Kysucké Nové Mesto - (malá UT pri ZŠ
Clementisova) od 08.15 do 15.00 hod. Miroslav JEŽÍK, Peter MOJÁK.

