
Spravodajca č. 17/2018-19             19. 10.2018 

 
 
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jek kel)  
(kontakt:0902229333) 
1. Opätovne upozor ňujeme zástupcov FK na povinnos ť uskuto čniť Poradu o organizácii a bezpe čnosti 

stretnutia 45. minút pred ÚH Č MFS dospelých, na ktorú majú vedúci obidvoch družs tiev v zmysle RS SsFZ 
2018/2019 kap. XVI/3 povinnos ť predloži ť dresy, trenírky a štulpne hrá čov a brankárov na kontrolu ich 
farebnej rozlíšite ľnosti.  

2. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS: 
• 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 – Lu čenec  
• 20.10.2018 /sobota/ o 15,00 hod. 12.kolo V. liga A Višňové – Stre čno   
• 20.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga D Cinoba ňa – Radzovce  
• 21.10.2018 /nedeľa/ o 10,30 hod. 12.kolo TIPOS III. liga Ružomberok B – Martin /UT Ruž./ 
• 21.10.2018 /nedeľa/ o 14,00 hod. 12.kolo IV. liga S Makov – Žabokreky /ihrisko Žabokreky/ 
• 21.10.2018 /nedeľa/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga D Sklabiná – Ož ďany  
• 27.10.2018 /sobota/ o 15,00 hod.  13.kolo TIPOS III. liga Žarnovica – Ružomberok B  
• 27.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo IV. liga S Rajec – Staškov  
• 27.10.2018 /sobota/ o 15,00 hod.  13.kolo IV. liga J Šalková – Ková čová  
• 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 – Hrocho ť  
• 27.10.2018 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Prenčov – Sásová  
• 27.10.2018 /sobota/ o 14,30 hod. 13.kolo V. liga D Hnúš ťa – 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  
• 28.10.2018 /nedeľa/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga D Ožďany – Jesenské  
• 30.10.2018 /utorok/  o 13,30 hod.   6.kolo V. liga A Skalité – Vysoká n. Kysucou  
• 30.10.2018 /utorok/  o 13,30 hod.   7.kolo V. liga C Lieskovec – BŠ/ŠB  

 
Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený ved ením KM)  
(mladezssfz@gmail.com) 
a)  KM nariaďuje zmeny ÚH Č z dôvodu nedostatku rozhodcov: 

II. liga dor.U17,19, 13.kolo(L. Mikuláš- D. Kubín ) 28.10.2018 o 9:30, 12:00  
b) KM schvaľuje zmeny  termínov, ÚHČ a hracích plôch: 

Dorast 
III. liga U19, sk. Sever,13.kolo, Belá – Ludrová, z 27.10.2018,14:00 na 24.10.2018,15:30,ST  
                              , súhlas klubov, 10,00 € 
IV. liga U19, sk. C,13.kolo, Pliešovce – Prestavlky,z 27.10.2018,11:30 na 23.10.2018,16:00,UT  
                              , súhlas klubov, 10,00 €  

Žiaci 
II. liga U15,U13, sk. Juh, 13.kolo, Banská Štiavnica – Tisovec, z 27.10.2018,10:00,12:00 na 

27.10.2018,12:00,13:45, zmena  UHČ, súhlas klubov, 10,00 € 
III. liga U15,U13, sk. Juh, 13.kolo, Veľký Krtíš –Poltár , z 27.10.2018,10:00,12:00 na 28.10.2018,10:00,12:00, 

súhlas klubov, 10,00 € 
III. liga U15,U13, sk. A, 13.kolo, Staškov - Podvysoká, z 28.10.2018,10:00,12:00 na 27.10.2018,10:00,12:00, 

súhlas klubov, 10,00 € 
III. liga U15,U13, sk. C, 3.kolo, Kováčová - Sliač, z 27.10.2018,10:00,12:00 na 25.10.2018,14:00,16:00,ŠT súhlas 

klubov, 10,00 € 
III. liga U15,U13, sk. C, 2.kolo, MŠK Novohrad Lučenec – ŠK Kováčová, z 21.10.2018,10:00,12:00 zmena ihriska – 

UT (umelá tráva) , kolidovanie MFS, dohoda klubov.  
c) KM kontumuje MFS: 
II. liga U17,11.kolo,.10.2018, MŠK Rimavská Sobota – TJ Sklotatran Poltár , priznávame 3 body a dosiahnuté skóre 
4:0 v prospech Rimavská Sobota podľa SP čl.82/g – pokles hráčov družstva H pod sedem, 
IV. liga U19, sk. A, 11.kolo, 13.10.2018,TJ Slovan Skalité – TJ Višňové, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech 
Skalité, podľa SP čl.82/b - nenastúpenie družstva H na stretnutie, 
III. liga U19, sk. Juh, 11.kolo, 13.10.2018, MFK Jelšava –MFK  Spartak Hriňová, priznávame 3 body a skóre 3:0 
v prospech MFK Jelšava , podľa SP čl.82/b - nenastúpenie družstva H na stretnutie 
III. liga U13, sk. C, 11.kolo, 13.10.2018, MFK Vígľaš-Pstruša – FC Slovan Divín, priznávame 3 body a skóre 3:0 
v prospech MFK Vígľaš-Pstruša, podľa SP čl.82/b - nenastúpenie družstva H na stretnutie. 
d) KM odstupuje: 



     DK SsFZ : 
TJ SklotatranPoltár , nedohratie s  pokles hráčov družstva H pod sedem družstva na stretnutie II. liga U17,11.kolo, 
.10.2018, MŠK Rimavská Sobota – TJ Sklotatran Poltár 
TJ Višňové ,, nenastúpenie družstva na stretnutie IV.liga U19, sk. A,11.kolo, 13.10.2018, TJ Slovan  Skalité –TJ 
Višňové 
MFK Spartak Hri ňová nenastúpenie družstva na stretnutie III. liga U19, sk. Juh, 11.kolo, 13.10.2018,  MFK Jelšava – 
MFK Spartak Hriňová 
FC Slovan Divín , nenastúpenie družstva na stretnutie III. liga U13, sk. C, 11.kolo, 13.10.2018, MFK Vígľaš-Pstruša – 
FC Slovan Divín 
Frederik Giertl (1327873), TJ Tatran Čierny Balog , udelenie piatej ŽK, III. liga U19 sk. Juh , 11.kolo,  14.10.2018, FK 
Slovan Sliač - TJ Tatran Čierny Balog  
Marek Jedli čka (1332689), MFK Detva , udelenie piatej ŽK, III. liga U19 sk. Juh , 11.kolo,  14.10.2018, 
MFK Detva – MFK Baník Veľký Krtíš 

KR SsFZ: 
Denis Kuchár  ( 1275194) - R , III. liga U15, sk. C, 11.kolo,13.10.2018,  MFK Vígľaš-Pstruša – FC Slovan Divín– 
neuvedený výsledok konfrontácie hráčov  
Norbert Pelle – R , II. liga U17,11.kolo, .10.2018, Rimavská Sobota – Poltár, podľa zápisu o stretnutí bol celkový 
riadny hrací čas 80 minút. R : Norbert Pelle , nedohraté stretnutie, pokles hráčov družstva H pod sedem v polčasovej 
prestávke.  
Šimon Špalek – R, neskorý príchod rozhodcu, začiatok 10:45, nezaznačený v zápise, Staškov – Terchová, III. liga 
U15,U13 sk. A.   
e) KM upozorňuje na nedostatky: 
Neskoré začiatky: 
Banská Štiavnica – Brusno , IV. liga U19 sk. C, začiatok 10:45,neskorá nominácia D  
Radzovce – Kokava nad Rimavicou , III liga U15 sk. C, SŽ 11.kolo  

f) KM žiada :   
FK Ková čová , zaslať vyjadrenie dôvod prečo hrali bez RP a predložiť RP ( SKEN) KM do 23. 10.2018, 24:00, IV.liga 
U19 sk.C, Kováčová – Dudince, 11.kolo 
Roland Shcalle 1278051, Nicolas Karol Puliš 1351236, Davide Ciammaichella 1354953  
Štefan Čordáš - R , o vyjadrenie sa podaním  na KM v ISSF do 23.10.2018, III. liga U13, sk. Sever, 10.kolo, Vrútky  - 
D. Kubín– rozhodca uvádza  zmena UHČ bez zdôvodnenia  
FK Braväcovo ,  Braväcovo - Nová Baňa, III. liga U19 sk. Juh, - neuvedený videotechnik, zaslať video na KM do 
24.10.2018 
FK Turzovka  (II. liga U17 Turzovka – Rakytovce ) opätovne žiadame o vyjadrenie sa podaním na KM v ISSF do 
23.10.2018  k neskorej nominácii domácich a neskoré predložené RP . 
FK Rakytovce  , zaslať vyjadrenie dôvodu prítomná zdravotná služba a popisu ranení hráčov, II. liga U19,11.kolo,  
Rakytovce – K. N. Mesto , (uvedení lekári  neboli   na  MFS prítomní. MFS  prerušené  na  20  min z dôvodu 
ošetrovania zranených hráčov a čakania na RZP a následné oneskorený začiatok  U17 z dôvodu prerušenia  v zápase 
U19),termín do 24.10.2018 podaním na KM v ISSF 
Šimko  – R , zaslať vyjadrenie k okolnostiam pri zraneniach hráčov, II. liga U19,11.kolo,  Rakytovce – K. N. Mesto , v 
termíne do 24.10.2018 podaním na KM v ISSF 
FK Klin  o zaslanie zápisu zo stretnutia Klin – Diviaky, III. liga U15,13, sk. Sever, 11.kolo ( SP čl. 79/4, US 13-16 ) 

g) KM oznamuje: 
a) FK a R  a upozorňuje na nutnosť dodržiavania SP čl.49, bod 8  a RS XVI., bod 6 o povinnosti konfrontácií 

u mládeže. 
b) KM upozorňuje FK na nutnosť vyhotovenia video záznamu zo stretnutia a povinnosť pre súťaže dorastu, 

a II.ligy U15 ( RS  XVII. bod 1) 
c) 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 

d) 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 ! 

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

f) Po skončení jesennej časti žiada FK o zaslanie žiadosti o zmeny termínov aj so zdôvodnením - výnimky na 
jarnú časť súťaží. KM bude dôsledne žiadať dodržiavanie hracích dní mládeže. Toto zdôvodnenie je 
potrebné zaslať aj na doterajšie výnimky. Termín podania v ISSF je do 30. 11.2018. 

 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)  
Uznesenia o nepodmiene čnom pozastavení výkonu športu za udelenie ČK:  
U 633: Marian Paulik 1271929  ( JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka, II. liga SD U19), vylúčený za vulgarizmus 
voči delegovanej osobe podľa čl. 48/1b DP. DS na 2 sú ťažné stretnutia od 13.10.2018  podľa čl. 48/2a DP.       
U 634: Dávid Paršo 1280061  ( FK Šálková, IV. liga dorast U19 skupina C), vylúčený za HNS - kopnutie súpera 
ležiaceho na zemi do stehna nadmernou silou podľa čl.49/1b  DP. DS na 2  sú ťažné stretnutia od 14.10.2018  podľa 
čl.49/2b  DP.       



U 635: Marek Hermanský 1218364  (ŠK Partizán Čierny Balog, IV. liga Juh), vylúčený za HNS- Kopnutie súpera vo 
vyloženej gólovej príležitosti mimo súboja o loptu podľa čl. 46/1b  DP.  DS na 1 sú ťažné stretnutia od 15.10.2018  
podľa čl. 46/2  DP.       
U 636: Aleksander Ili č 1401547 (MFK Detva, IV. liga Juh ), vylúčený za hrubú urážku delegovanej osobe podľa čl. 
48/1c  DP. DS na 2 sú ťažné stretnutia od 15.10.2018  podľa čl. 48/2b DP.       
Uznesenia o nepodmiene čnom pozastavení výkonu a športu  
za udelenie 2 ŽK pod ľa čl. 37/3 DP na 1 sú ťažné stretnutie:  
U 637: Lukáš Šnúrik 1301342 ( TJ Sklotatran Poltár, II. liga SD U19), od 14.10.2018  
U 638: Dušan Kamenský 1300319 ( MŠK NOVOHRAD Lučenec, II. liga SD U19), od 14.10.2018  
U 639: Viktor Berky 1321107 (TJ Družstevník Očová, IV. liga dorast U19 skupina C), od 14.10.2018  
U 640: Patrik Pendziviater 1344850  ( FK Šálková, IV. liga dorast U19 skupina C), od 14.10.2018  
U 641: Patrik Pustaj 1328671 (FK BREZNO, III. liga dorast U19 skupina Juh), od 14.10.2018  
U 642: Martin Auxt 1282051  (FK BREZNO, III. liga dorast U19 skupina Juh),od 14.10.2018  
U 643: Tadeáš Vatra 1323330 ( MFK Strojár Krupina, II. liga SŽ U15 skupina Juh),od 14.10.2018  
U 644: Radovan Rap čan(MFK Detva, IV. liga skupina Juh ), od 15.10.2018  
U 645: Ján Smatana ( ŠK Selce, V. liga skupina C), na základe námietky ŠK Selce a odborného stanoviska KR SsFZ 
námietka voči udeleniu 2ŽK (ČK( v 89 stretnutia bola uznaná ako dôvodná. DK  disciplinárne konanie zastavuje  a ruší 
jej účinky podľa čl. 37/ 11 DP. 
U 646: Patrik Čierny ( Cinobanský športový klub, V. liga skupina D), od 15.10.2018  
Uznesenia o nepodmiene čnom pozastavení výkonu a športu za udelenie 5 ŽK  
pod ľa čl. 37/5a DP na 1 sú ťažné stretnutie:  
U 647: Martin Tannhauser 1307173 ( ŠK NOVOHRAD Lučenec, TIPOS III. liga Stred), od 14.10.2018  
U 648: Štefan Rubint 1239116  ( FTC Fiľakovo, TIPOS III. liga Stred), od 15.10.2018  
U 649: Maroš Mago č 1197366 ( ŠK Dynamo Diviaky, IV. liga Sever), od 15.10.2018  
U 650: Gejza Farkaš 1169658  (FK Mesta Tornaľa, IV. liga Juh), od 15.10.2018  
U 651: Jakub Kubík 1260791 ( ŠK Belá,  V. liga skupina A), od 15.10.2018  
U 652: Michal Ondráš 1135275 ( FK Fatran Varín, V. liga skupina A),  od 15.10.2018  
U 653: Peter Zachar 1128875 ( ŠK Vinica, V. liga skupina D),  od 15.10.2018  
U 654: Adrián Zatyko 1261209 ( TJ Vinohrad Čebovce, V. liga skupina D),  od 15.10.2018  
U 655: Frederik Giertl 1327873  (TJ Tatran Čierny Balog, III. liga dorast U19 skupina Juh), od 15.10.2018  
U 656: Marek Jedli čka 1332689 (MFK Detva,  III. liga dorast U19 skupina Juh), od 15.10.2018  
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správani a sa divákov  
a ostatných  oznamov v zmysle DP:  
U 657: Adrián Baj čík 1391935 videotechnik   (Cinobanský športový klub, V. liga skupina D),  na základe Správy 
delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 11.kola V. liga skupina D medzi Cinobanský športový klub - 
TJ Vinohrad Čebovce dňa 14.10.2018 za HNS kritika delegovanej osoby podľa čl. 48/ 1a DP. DK začína disciplinárne 
konanie voči menovanému. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie 
vo všetkých stretnutiach Cinobanský športový klub  od 19.10.2018 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 uvedeným disciplinárnym previneniam do 23.10.2018 
podaním cez ISSF pod disciplinárnymi dôsledkami.  
U 658: Vladimír Dubravec 1400135 hlásate ľ   ( Cinobanský športový klub, V. ligaskupina D),na základe Správy 
delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 11.kola V. liga skupina D medzi Cinobanský športový klub - 
TJ Vinohrad Čebovce dňa 14.10.2018 za HNS vulgarizmy voči delegovanej osobe podľa čl. 48/ 1a DP. DK začína 
disciplinárne konanie voči menovanému. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon 
akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach Cinobanský športový klub  od 19.10.2018 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 uvedeným disciplinárnym 
previneniam do 23.10.2018 podaním cez ISSF pod disciplinárnymi dôsledkami.  
U 659: Cinobanský športový klub, DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o 
zistených nedostatkoch v stretnutí  začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS hlásateľa a 
videotechnika voči delegovaným osobám, HNS divákov (celý II. polčas)  v stretnutí 11. kola V. liga skupina D medzi 
Cinobanský športový klub - TJ Vinohrad Čebovce podľa čl. 71/1,3b DP, do 23.10.2018 podaním cez ISSF pod 
disciplinárnymi dôsledkami.  
U 660: AttilaVisnyai 1052154 FTC Fi ľakovo,  berie na vedomie stanovisko k U 609 (poškodzovanie dobrého mena 
futbalu - vyjadrenie v bulletine FTC Fiľakovo v článku SsFZ - Disciplinárna komisia) podľa čl. 65/1 DP. DS 
upozornenie  s výstrahou uloženia prísnejšej disciplinárnej sankcie pre prípad opätovného disciplinárneho previnenia 
podľa čl. 65/2 DP a čl. 9/1a DP.  
U 661: MŠK Tisovec, berie na vedomie stanovisko klu bu k U615, (porušenie RS 2018/2019 čl. XVII. ne natočenie 
videozáznamu zo stretnutia 10. kola IV. ligy JUH) na základe DP čl. 64/1a. DS pokuta 200 €  podľa čl. 64/4 DP. 
U 662: Róbert Kútik 1219559 ( ŠK Sokol Jakub), berie na vedomie stanovisko k U616. Na základe Správy 
delegáta zväzu v stretnutí 10. kola medzi ŠK Sokol Jakub - ŠK Selce zo dňa 07.10.2018,  HNS udretie súpera rukou 
do rebier nadmernou silou podľa čl.49/1b DP. DS na 3 sú ťažné stretnutia od 11.10.2018  podľa čl.49/2b DP. Ruší 
účinky U 616. 
U 663: Jakub K ľačan 1319055 (ŠK Selce), berie na vedomie stanovisko k U617. Na základe správy delegáta 
zväzu v stretnutí 10. kola medzi TJ Sokol Jakub - ŠK Selce zo dňa 07.10.2018, HNS pokus o udretie súpera rukou do 
tváre nadmernou silou podľa čl. 49/1b DP. DS na 2 sú ťažné stretnutia od 11.10.2018 podľa čl. 49/2b DP. Ruší 
účinky U 617. 
U 664: Patrik Pustaj 1328671 (FK BREZNO, III. liga dorast U19 skupina Juh), DK začína disciplinárne konanie voči 
menovanému. DK žiada menovaného o písomné stanovisko k svojmu previneniu pri odchode z HP po udelení ČK, v 



stretnutí 11. kola medzi FTC Fiľakovo - FK Brezno,v termíne  do 23.10.2018  podaním cez ISSF na DK SsFZ pod 
disciplinárnymi dôsledkami.   
U 665: Martin Auxt 1282051 (FK BREZNO, III. liga dorast U19 skupina Juh), DK začína disciplinárne konanie voči 
menovanému, žiada menovaného o písomné vyjadrenie k svojmu previneniu pri odchode z HP po udelení ČK, v 
stretnutí 11. kola medzi FTC Fiľakovo - FK Brezno, do 23.10.2018  podaním cez ISSF na DK SsFZ pod disciplinárnymi 
dôsledkami.   
U 666: Tomáš Komora 1279972 - kapitán (FK BREZNO, III. liga dorast U19 skupina Juh), žiada menovaného o 
písomné stanovisko k svojmu previneniu po stretnutí 11. kola medzi FTC Fiľakovo - FK Brezno (porušenie RS 
2018/2019 čl. XXI. bod. 9 - nepodpísanie Oznámenia) do 23.10.2018 podaním cez ISSF na DK SsFZ. 
U 667: Jozef Benko 1398989 - vedúci/tímový manažér (FK BREZNO, III. liga dorast U19 skupina Juh), žiada 
menovaného o písomné stanovisko k svojmu previneniu po stretnutí  11. kola medzi FTC Fiľakovo - FK Brezno 
(porušenie RS 2018/2019 čl. XXI. bod. 9 - nepodpísanie Oznámenia) do 23.10.2018 podaním cez ISSF na DK SsFZ. 
U 668: TJ Sklotatran Poltár , na základe podnetu KM SsFZ za (porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38b), 
nedohranie stretnutia - pokles hráčov družstva pod sedem v stretnutí 11. kola II. ligy U17 medzi MŠK Rimavská 
Sobota - TJ Sklotatran Poltár dňa 13.10.2018 podľa čl.64/1a DP. DS pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP. 
U 669: TJ Višnové , na základe podnetu KM SsFZ za (porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38c), 
nenastúpenie družstva na stretnutie 11. kola IV. ligy dorast U19 skupina A medzi TJ Slovan Skalité - TJ Višnové dňa 
13.10.2018, DS pokuta 50 € podľa čl. 59 DP. 
U 670: MFK Spartak Hri ňová , na základe podnetu KM SsFZ za (porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38c) 
 nenastúpenie družstva na stretnutie 11. kola III. ligy dorast U19 sk. JUH medzi MFK Jelšava - MFK Spartak Hriňová 
dňa 13.10.2018, DS pokuta 50 € podľa čl. 59 DP. 
U 671: FC Slovan Divín , na základe podnetu KM SsFZ za (porušenie RS SsFZ 2018/2019 kap. XX bod 38c), 
nenastúpenie družstva na stretnutie 11. kola III. ligy U13 skupina C medzi MFK Vígľaš-Pstruša - FC Slovan Divín dňa 
13.10.2018, DS pokuta 50 € podľa čl. 59 DP. 
U 672: Klub ŠK L+M AQUA Rapovce,  na základe podnetu sekretariátu SsFZ za neuhradenie MZF za mesiac 
september 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS pokuta 50 €  podľa čl. 64/2, 6 DP. DK SsFZ podľa čl. 
64/6 DP stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 24.10.2018  a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, že v prípade 
omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS podľa čl. 43/2 DP (pozastavenie súťažnej 
činnosti družstva, ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.) FK do stanovenej lehoty predloží na 
sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku. 
U 673: MFK Detva,  na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac 
september 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS pokuta 100 €  podľa čl. 64/2, 6 DP. DK SsFZ podľa čl. 
64/6 DP stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 24.10.2018  a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, že v prípade 
omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS podľa čl. 43/2 DP (pozastavenie súťažnej 
činnosti družstva, ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.) FK do stanovenej lehoty predloží na 
sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku. 
U 674 : TJ Tatran Krásno nad Kysucou , na základe podnetu KR SsFZ za ne zverejnenie videozáznamu z MFS 11. 
kolo, TIPOS III.L STRED, 14.10.2018 TJ Tatran Krásno nad Kysucou – FK 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 žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam v dodatočne určenom termíne do 
23.10.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP. 
U 675 : TJ Fatran Varín , na základe podnetu KR SsFZ za ne zverejnenie videozáznamu z MFS 11. kolo, 5.L skupina 
A, 14.10.2018 TJ Fatran Varín – OFK Kotešová 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 23.10.2018  
pod ďalšími DS v zmysle DP. 
U 676 : FK Tatran Turzovka , na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu ( len II. polčas) z MFS 
11. kolo, 5.L skupina A, 14.10.2018 FK Tatran Turzovka - 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 
23.10.2018 pod ďalšími DS v zmysle DP. 
U 677: Martin Matula 1225542  ( 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 
23.10.2018 (doklad o úhrade predložiť DK SsFZa sekretariátu SsFZ do 23.10.2018) pod ďalšími DS v zmysle DP. 
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí pod ľa čl.37/ 3, 5  alebo 8 DP ) sa 
podáva na Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do si edmych dní odo d ňa oznámenia rozhodnutia 
disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).  
 
Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)  

1. KR dôrazne upozor ňuje R, DZ a zástupcov klubov na povinnos ť uskuto čňovať poradu pred stretnutím 
45. minút pred ÚH Č, na ktorú majú vedúci mužstiev povinnos ť prinies ť kompletné sady dresov hrá čov 
spolu s dresmi brankárov. 

2. Prerokované podnety FK: Brezno U19 (Fiľakovo - Brezno) – v riešení, KR zaujme stanovisko po zverejnení 
kompletného nestrihaného videozáznamu z MFS – postúpené DK SsFZ, Selce  (Selce – B. Štiavnica) – 
sťažnosť opodstatnená – postúpené DK SsFZ, Šalková U19  (Šalková – Očová) – sťažnosť neakceptovaná 
z dôvodu jej doručenia po termíne stanovenom v RS 2018/2019 (uhradiť poplatok 40 € v MZF) – postúpené 
DK. 



3. Žiadame zverejniť kompletný, neprerušovaný videozáznam z MFS na www.futbalnet.sk: Fiľakovo – Brezno 
U19 do 23.10.2018 pod následkom návrhu DK SsFZ na uloženie pokuty v zmysle RS 2018/2019. 

4. KR postúpila DK SsFZ návrhna riešenienesplnenia povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej zRS vo 
futbale 2018/2019 kapitola XVII bod 10: Krásno n. K. - Čadca, Varín - Kotešová, Turzovka – Oščadnica, 
Sučany - Chlebnice. 

5. V prípade ak sa podnet (s ťažnos ť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania 
prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ. 

6. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptova ť námietky  a sťažnosti  na 
výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú sp ĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XVIII a XIX Rozpisu súťaží vo futbale 
2018/2019. Pri s ťažnosti na výkon R vo či udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak 
bude sú časťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podne tu cez ISSF na 
KRSsFZ je neoprávnené udelenie ČK hrá čovi, 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. 

7. KR SsFZ v zmysle 10. bodu XVII. kapitoly RS vo f utbale 2018/2019 upozor ňuje všetky družstvá 
dospelých v rámci sú ťaží SsFZ napovinnosti oh ľadom zverej ňovania videozáznamov zo svojich 
domácich MFS do 48 hodín na my.sportnet.online. V prípade ak je videozáznam vyhotovený 
prostredníctvom kamery v rámci bezpe čnostného systému umiestneného na štadióne, KR nebud e 
takýto videozáznam akceptova ť, pokia ľ z neho nebude možné podnet vyhodnoti ť (posledný prípad – 
Žabokreky – Belá-Dulice). Odporú čame preto vyhotovova ť videozáznam z MFS samostatnou kamerou.  

8. Upozor ňujeme všetkých R a DZ, že maximálny po čet náhradníkov uvedených v zápise o stretnutí je 7.  
9. Pokia ľ sa hráč pred MFS nepreukáže platným RP, R je povinný túto skuto čnos ť s odôvodnením  uvies ť 

v zápise o stretnutí a DZ v správe DS. 
10. Seminár rozhodcov programu Talent  sa uskutoční v termíne 16.–18.11.2018 v hoteli Alexandra, 

Liptovský Ján.  Pozvánky s programom budú zaslané emailovou poštou. 
11. Na oficiálnej stránke www.kr-ssfz.sk je v časti „Materiály“ zverejnený dokument „SÚHLAS DOTKNUTEJ 

OSOBY“ . Žiadame všetkých R a DZ aby si ho urýchlene  vytlačili, podpísali a zaslali poštou na adresu SsFZ, 
prípadne scan na matejka@ssfz.sk.   

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)  
1/  V pondelok 15. októbra sa v Banskej Bystrici  uskutočnil kvalifikačný turnaj dievčat Minichampions ligy Slovensko 
skupiny STRED, na ktorom štartovalo šesť žiackych družstiev ročníkov 2005 a mladších. Víťazom sa stalo družstvo 
Podbrezovej, ktoré  postúpilo  na finálový turnaj šiestich víťazov  v dňoch  23.- 24.10. v Púchove.  
2/ 2. Liga žiačok. Schvaľujeme výsledky turnaja skupiny B zo dňa 7.10. v Banskej Bystrici.  
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 je možnosť v mesiaci decembri zorganizovať halové turnaje prípraviek WU – 11 v regiónoch, 
alebo aj spojením regiónov,  pričom náklady na organizáciu by hradil SFZ.  V prípade záujmu sa môžete obratom 
kontaktovať. Záujem do 25.10. 2018.   
5/   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.  
6/ 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)  
Č.k. OK-08/2018 Odvolacia komisia Stredoslovenského futbalového zväzu (ďalej len „Odvolacia komisia“ a 
„SsFZ“),ako príslušný odvolací orgán riadiaceho zväzu v zmysle čl. 53 Stanov SsFZ, prerokovala odvolanie 
futbalového klubu (ďalej len „FK“)TJ ŠK Sokol Jakub, so sídlom Jakubská cesta 12, 974 01 Banská Bystrica, 
voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ (ďalej len „DK SsFZ“) uvedenému pod U330, ktoré bolo zverejnené v 
Spravodajcovi č. 12/2018-19 vo veci udelenej disciplinárnej sankcie –výšky pokuty, a takto r o z h o d l a : Odvolacia 
komisia odvolanie FKTJ ŠK Sokol Jakub zamieta pod ľa čl. 85 ods. 2 písm. b) Disciplinárneho poriadku SFZ.   
Odôvodnenie:  
1.Predmetom odvolania nebolo spochybnenie skutkového stavu, ale výška uloženej disciplinárnej sankcie (pokuty).  
2. Odvolacia komisia napriek zistením skutočnostiam vo výrokovej časti rozhodnutia DK SsFZ, či už v chybe písania 
alebo procesnom postupe určenia príslušného ustanovenia článku porušeného predpisu, skonštatovala, že neexistuje 
odôvodnený predpoklad, že pri správnom procesnom postupe, alebo nápravou chyby v písaní alebo opravy 
v ustanovení článku porušeného predpisu, by DK SsFZ rozhodla inak.  
3. Odvolacia komisia po zohľadnení všetkých skutočností vychádzala z konkrétnych okolností prípadu a jeho 
negatívneho vplyvu, akým je napríklad pokus o fyzické napadnutie delegovanej osoby. Po zohľadnení preventívneho 
významu disciplinárnej sankcie v prípade recidívnych konaní, pri ukladaní jej druhu a výšky, došla Odvolacia komisia 
k záveru, že napadnuté rozhodnutie vo veci výšky pokuty je v súlade s predpismi SFZ a preto odvolanie zamietla. 
Odvolacia komisia nepovažovala túto sankciu za takú, ktorá by mohla vážnejším spôsobom ohroziť zásadu 
predvídateľnosti práva vzhľadom na aplikáciu disciplinárnych sankcií v SsFZ.  
 
Č.k. OK-09/2018Odvolacia komisia dňa 08.10.2018 prerokovala požiadavku Výkonného výboru SsFZ(ďalej len 
„VVSsFZ“) zo dňa 04.10.2018 určenú Odvolacej komisií vo veci odvolania FK TJ Slovan Tomášovce, so sídlom 



Železničná 26, 985 56 Tomášovce, voči výške poplatku za odhlásenie družstva mládeže zo súťaže riadenej SsFZ 
a nezistila pri rozhodnutí VV SsFZ zo d ňa 05.09.2018 nedostatky v stanovení výšky poplatkov ej povinnosti 
určenej v súlade s Rozpisom sú ťaží vo futbale 2018/2019  (ďalej len „RS“).  
Odôvodnenie:  
1. Odvolacia komisia podľa kap. XXII. RS prerokovala požiadavku VV SsFZ ako podnet. Vo svojej rozhodovacej 
činnosti nerozhodovala ako orgán druhého stupňa voči rozhodnutiu orgánu SsFZ, nakoľko jej to v danej veci 
neprináleží. Postup v predmetnej veci ustanovuje RS a Stanovy SsFZ, najmä postup v odvolacom konaní uvedený v 
čl. 53 ods. 6 Stanov SsFZ.  
2. V rámci požiadavky na posúdenie postupu pri rozhodovaní VV SsFZ pri výroku vo veci výšky poplatku konštatuje, 
že výška poplatku bola uložená podľa kap. V. ods. 5 písm. a) v spojení s kap.  XXIV. ods.3 štvrtá odrážka RS, správne 
vo výške 500 €. 
 
Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Ková č) 
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 doško ľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C l icencie  (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. 

 
Matri čná komisia (predseda Stanislav Špila)  
1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov 

družstiev mládeže aktualizovali fotografie  hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika 
takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.  

2. Na základe odstúpenia podnetu MFK N. Baňa DK SsFZ, po po preverení  podnetu týkajúceho sa transferu 
(prestupu bez obmedzenia) hráča Samuela Budinského (1320489) z MFK N. Baňa do MFK Lokomotíva Zvolen 
z 30.1.2018 (466360) nariaďuje MFK Zvolen predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 24.10.2018 doklad 
o úhrade odstupného v zmysle čl. 37 RaPP vo výške 3.000 € pre MFK N. Baňa, prípadne kópiu dohody klubov 
o inej výške odstupného za uvedeného hráča. Po uplynutí uvedeného termínu odstupuje DK. 

3. 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 registra čné obdobie zo zahrani čia), 
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 registra čné obdobie zo zahrani čia). 

       -  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). 

4. 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 Žiados ť 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. 

5. 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, 
prostredníctvom formulára žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia. 

6. 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). 

  
Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Ma tejka)  

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. S dostatočným časovým predstihom upozorňujeme funkcionárov FK , ktorých družstvá dospelých štartujú 
v súťažiach riadených SsFZ, že tradičné stretnutia vedenia SsFZ so zástupcami FK jednotlivých sú ťaží sa 
v zmysle plánu práce orgánov SsFZ uskutočnia: 
IV. liga SEVER a V. liga sk. A a B  v pondelok 5.11.2018 o 16,00 (miesto stretnutia spresníme v budúcom 
Spravodajcovi), 
IV. liga JUH a V. liga sk. C a D  v utorok 6.11.2018 o 16,00 v reštaurácii DUVOX v Kriváni,, 
Tipos III. liga  v pondelok 12.11.2018 o 16,00 v B. Bystrici. 
Cieľom uvedených stretnutí je v neformálnej diskusii, bez časového tlaku, výmena informácii o úrovni riadenia 
príslušných súťaží, praktických problémoch s ktorými sa pri svoje práci stretávajú funkcionári jednotlivých klubov, 
návrhy na skvalitnenie riadenia, prípadne úpravy FN, RS a pod.. Z vyššie uvedených dôvodov organizátor 
stretnutí neobmedzuje prezentáciu jednotlivých vystúpení ani zastúpenie jednotlivých FK. 

3. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ  sa uskutoční 8.11..2018  v B. Bystrici. 
4. Vo štvrtok 8.11.2018 sa v B. Bystrici  o 17,00 uskutoční tradičné stretnutie vedenia SsFZ s členmi komisií 

a úsekov SsFZ. Upozorňujeme touto cestou, že aj komisie a úseky, ktoré nebudú mať v uvedený deň svoje 
riadne zasadnutie sa z technických dôvodov dostavia v uvedený deň v dostatočnom časovom predstihu do 
miesta sídla zväzu. 

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

6. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie 
Videoarchívu , tak SFZ vytvoril návod pre používate ľov . Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088. 


