
Spravodajca č. 11/2019-20      13. 9.2019 

 
Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo) 
Dňa 6.9.2019 sa uskutočnilo v Trnave rozšírené zasadnutie Výkonného výboru SsFZ o predsedov ObFZ 
v pôsobnosti SsFZ, ktorý okrem iných: 
Zobral na vedomie: 

- kontrolu plnenia uznesení VV vykonanú predsedom SsFZ, 

- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ, 

- informácie predsedov riadiacich komisií o priebehu a výsledkoch Aktívu ŠTK, KM a KŽF, konaného 

1.7.2019, 

- informáciu predsedu KR SsFZ  M. Balka o priebehu seminárov R, DZ a o fyzických previerkach R, 

- informácie predsedu HK SsFZ A. Stašiniaka o platobnej disciplíne FK (medzioddielové pohľadávky) 

a vedúceho sekretára o MZF, 

- zobral na vedomie informáciu o výsledku hlasovania per rollam (z 24.-26.7.2019) o zložení odborných 

komisií a ich úsekov, 

- informácie predsedov riadiacich komisií o rozbehu súťaží dospelých, dievčat a mládeže, ako aj informácie 

predsedu ŠTK o priebehu prvých kôl Slovnaft Cupu, 

- Informatívnu správu, predloženú vedúcim sekretárom o hospodárení SsFZ v I. polroku 2019, 

- hodnotiacu správu, predloženú trénerom výberu SsFZ dospelých Milošom Targošom o príprave a 

 účinkovaní výberu na REGIONS´CUPE 2019 v Senci, 

- odstúpenie člena DK SsFZ Jaroslava Bágela z pracovných dôvodov, 

- materiál, spracovaný KM SsFZ s návrhom variant reorganizácie súťaží mládeže, ktorý bude k posúdeniu 

zaslaný na jednotlivé ObFZ v pôsobnosti SsFZ. 

Prerokoval: 

- návrh úprav Organizačného poriadku SsFZ, 

- žiadosť FK Jednota Bánová o dočasnú výnimku z RS SsFZ 2019/2020, XIV. Tréneri, zaoberal sa 

uplatňovaním uvedenej kap. RS v praxi a prijal opatrenia, 

Schválil: 
- Organizačný poriadok SsFZ, 

- za člena DK SsFZ, na návrh predsedu DK  M. Schneidera, namiesto Jaroslava Bágela  Rastislava Kubu, 

- na návrh predsedu KR M. Balka, zaradil na nominačnú listinu R SsFZ rozhodcu Jána Krupíka a vyradenie 

z nominačnej listiny R SsFZ : Miroslava Filkusa, Patrika Ondreáša, Richarda Slančíka a Pavla Muráňa, 

- doplnenie RS SsFZ 2019/2020, kap. XXIII. Poplatky, bod 11 (tabuľka) o odmeny a ostatné náhrady R 

v stretnutiach WU15 vo výške U15, 

- na návrh predsedu KM SsFZ v zmysle RS SsFZ 2019/2020 kap. V. čl. 5 a) za odhlásenie družstiev 

mládeže zo súťaží po vyžrebovaní poplatok vo výške podľa RS SsFZ 2019/2020 kap. XXIII. POPLATKY, 

čl. 3 nasledovne: TJ Družstevník Bzovík (U19 – V. liga C) vo výške 500 €, TJ Štart Kokava nad Rimavicou 

(U15,13 -  III. liga C) vo výške 500 €, TJ Divina (U19 - V. liga A) vo výške 500 €, TJ Prameň Dolná 

Strehová (U19 – V. liga D) vo výške 500 €, OŠK Ludrová (U19 – IV. liga SEVER) vo výške 500 €. Uvedené 

poplatky budú zahrnuté klubom v MZF za 09 2019. 

- na základe zváženia mimoriadnych okolností schválil žiadosť o udelenie výnimky pre FK Jednota Bánová  

z RS SsFZ 2019/2020 kap. XIV. bod 1. a). 

 

SFZ prijíma žiadosti do 15.9.2019 
Po predchádzajúcich pozitívnych skúsenostiach, kedy na modernizáciu infraštruktúry amatérskeho futbalu vláda 
SR prispela čiastkou 6 mil. € sa rozhodla podporiť tento trend aj v budúcom období. 
Pre roky 2019 – 2021 vyčlenila ďalších 3,5 mil. € o ktoré môžu žiadať záujemcovia na SFZ (kluby majúce aspoň 
jedno družstvo mládeže, okrem účastníkov republikových súťaží dospelých) najneskôr do 15.9.2019.Viac 

informácií o „výzve“ nájdete na stránke SFZ i SsFZ. 

 
Na stránke SsFZ v časti INFRAŠTRUKTÚRA nájdete okrem projektu a pokynov k aktuálnej etape aj 
fotodokumentáciu niektorých realizovaných projektov v I. a II. etape. Chceme aj touto cestou vyzvať funkcionárov 
FK, ktorí úspešne zrealizovali svoje projekty v I. , prípadne II. etape projektu, aby sa „pochválili“ prostredníctvom 
uvedenej fotogalérie. Stačí zaslať 1 – 5 fotografií na adresu: kovacikova@ssfz.sk s poznámkou: FK, názov 
projektu, etapa.  
 

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

 Informácia pre FK TIPOS III. liga, R a DZ:  
V zmysle RS SsFZ 2019/2020 kap. XI/čl. 18 a SP čl. 47/6; 52/i je povinnosť pre družstvá Tipos III. ligy mať 
v priebehu celého MFS na HP jedného hráča vekovej kategórie U20 t.j. narodeného po 1.1.2000 
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a mladšieho. V prípade, že na hracej ploche nie je hráč U20 /obdrží OT ČK resp. nemôže pokračovať pre 
zranenie/ a družstvo nevie nahradiť takéhoto hráča hráčom U20, družstvo pokračuje v stretnutí o jedného 
hráča menej.  
V priebehu MFS III. ligy môžu byť na HP maximálne 3 hráči s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo 
Slovenskej republiky, v IV. a V. lige maximálne 4 hráči. 

1. V zmysle čl. 82/1/f SP trestáme FK Dobrá Niva hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 3. 
kola V. ligy C Lieskovec – Dobrá Niva a priznávame podľa SP čl. 11/3 FK Lieskovec 3 body a skóre 3:0. Prípad 
odstupujeme DK SsFZ. 

2. V zmysle čl. 82/1/f SP trestáme FK Sásová hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 4. kola V. 
ligy C Sásová – Priechod a priznávame podľa SP čl. 11/3 FK Priechod 3 body a skóre 0:3. Prípad odstupujeme 
DK SsFZ. 

3. V zmysle čl. 82/1/f a čl. 52/i SP trestáme FK Lučenec hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 
6. kola TIPOS III. ligy Žarnovica – Lučenec a priznávame podľa SP čl. 11/3 FK Žarnovica 3 body a skóre 
3:0.Prípad odstupujeme DK SsFZ. 

4. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ resp. HP v MFS: 
HP Hronsek pre FK Rakytovce – mládež  
HP Horné Hámre pre FK Žarnovica – mládež  

 07.09.2019 /sobota/ o 14,00 hod. 6.kolo V. liga A Kotešová – Čierne 

 14.09.2019 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo TIPOS III. liga Fiľakovo – Čadca  

 14.09.2019 /sobota/ o 10,30 hod. 7.kolo TIPOS III. liga Lučenec – O. Veselé  

 14.09.2019 /sobota/ o 11,00 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Makov  

 15.09.2019 /nedeľa/ o 15,30 hod. 7.kolo V. liga C L. Vieska – Bacúch  

 27.09.2019 /piatok/  o 16,00 hod. 6.kolo V. liga A Turzovka – Oščadnica  

 02.11.2019 /sobota/ o 13,30 hod. 5.kolo V. liga D Hnúšťa – Čebovce  

 03.11.2019 /nedeľa/ o 13,30 hod. 4.kolo V. liga D Revúca – Klenovec   
5. Nedostatky v MFS:  

 Zvolen – Námestovo /nezabezpečené tlačivo US na porade - opakovane/, Kováčová – Fiľakovo 
/zabezpečiť miestnosť pre delegované osoby v zmysle Licenčného systému III. ligy/, Šalková – Č. Balog 
/nedostatočná US/, Poltár – Detva /oneskorený začiatok - neopodstatnene, časomiera/, Tornaľa – 
Pliešovce /nedostatočná US/, Skalité – Belá /oneskorený začiatok, nominácie – neopodstatnene/, Sučany 
– Likavka /porucha časomiery/, Buzitka – Hnúšťa /oneskorený začiatok, výmena dresov – 
neopodstatnene/, Santrio Láza – Jesenské /nedostatočná US/ 

6. Žiadame FK,  aby si vo vlastnom záujme skontrolovali materiál - Farba výstroja 2019/2020 – ktorý je 
zverejnený na stránke SsFZ v sekcii Rozpis súťaže 2019/2020 a prípadné zmeny nahlásili ŠTK SsFZ. 

 FK Diviaky – náhradná sada /biela/modrá/modrá/ 
 

Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM) 

(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160) 
1.  KM schvaľuje zmeny  termínov, UHČ a HP v MFS: 

 19.09.2019, 2.kolo,II.liga U15/U13,  sk. Juh ,15:00/17:00,ŠT , Lučenec  - Detva, kolidácia  SC 

 21.09. 2019, 8.kolo, III.liga U15/U13, sk.C, 10:00/12:00, JUPIE- Kalinovo, ihrisko Hronsek, zmena HP 

 24.09..2019, 3.kolo,II.liga U15/U13,  sk. Juh ,15:00/17:00 UT , Žarnovica -  Lučenec ,kolidácia plochá dráha 

 24.09.2019, 3.kolo, V.liga U19,sk.B, 15:30, Bešeňová –Diviaky,  

 25.9.2019 , 3. kolo, IV. liga U19, sk.  Sever , ST, 15:30, Bytča- Staškov, ihrisko Bytča, hlavná plocha A   

 25.9.2019 , III. liga U15/U13, sk. Sever, 3. kolo, ST, 15:00/17:00, Bytča -Staškov, ihrisko Bytča, plocha B  . 

 25.9.2019, III. liga U13, sk. Sever,  3. kolo, ST, 17:00,  Bytča-  Staškov, ihrisko Bytča, plocha B  

 26.09.2019, 3.kolo, IV.liga U19,sk.Juh, 16:00, Žarnovica – Krupina, kolidácia plochá dráha 

 26.09.2019, 3.kolo, V.liga U19,sk.A, 15:30, Radoľa –Stráňavy, kolidácia 

 02.10.2019, 9.kolo, III.liga U15/U13, sk.C, 15:00/17:00, Radzovce – Jesenské  

 02.10.2019, 10.kolo, III.liga U15/U13, sk,A,14:30 /16:30, Nededza - Bytča  

 02.10.2019, 3.kolo, III.liga U15/U13, sk,A,14:00 /16:00, Belá – Rajec   
2. KM nariaďuje odohrať MFS :   
o IV.liga U19, sk. Sever, 2.kolo,  Belá – Tvrdošín, 18.09. 2019,15:00,   nespôsobilá HP    , RS čl. VI. bod 7 h) 
o III.liga U19/U17, 9.kolo, Poltár - Krásno n. K , 28.09.2919, 11:00/13:30, zmena HČ , RS , čl.VI. bod 5) -  

vzdialenosť nad 140 km 
o IV,liga U19, sk.Sever, 8.kolo, Dlhá n. O. – O. Jasenica, 15:00- zmena HČ 
3. KM schvaľuje výsledky stretnutí riadené „R laik“ zaevidované v ISSF: 

 III.liga U15/U13, sk. B, 11.09.2019, 2.kolo, Istebné – Ľubochňa  10:0, (2:0)/ 3:1(2:1)  

 II.liga U15/U13, sk.A, 1.kolo, Žilina C - Liesek  
4. KM neschvaľuje zmeny  termínov, UHČ a HP v MFS: 
o 8.kolo, II. liga U19/U17, Tisovec – Poltár, hrá sa v pôvodnom termíne 
o 9.kolo, II. liga U15/U13, sk. Juh, Dudince – V. Krtíš , hrá sa v pôvodnom termíne 
5. KM kontumuje MFS: 

 III. liga U19/U17, 10.09.2019 2.kolo , Rakytovce – Sliač, priznávame 3 body a  skóre 3:0 v prospech Sliača, 
podľa SP čl.82/b - nenastúpenie D na stretnutie 
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 III. liga U19/U17, 11.09.2019 2.kolo , MFK Detva – Nová Baňa, priznávame 3 body a  skóre 3:0 v prospech 
MFK Detva, podľa SP čl.82/b - nenastúpenie H na stretnutie 

 V. liga U19, sk.C,11.09.2019, 2.kolo, Žarnovica B – Heľpa, priznávame 3 body a  skóre 3:0 v prospech 
Žarnovica B, podľa SP čl.82/b - nenastúpenie H na stretnutie 

 III.liga U13 sk. B, 07.09.2019,6.kolo, Lisková – Trstená , priznávame 3 body a  skóre 3:0 v prospech O. Lisková 
podľa SP čl.82/b - nenastúpenie H na stretnutie 

 II.liga U13 sk. Juh, 07.09.2019,2.kolo,MFK Detva–Žarnovica, priznávame 3 body a  skóre 3:0 v prospech MFK 
Detva podľa SP čl.82/b - nenastúpenie H na stretnutie 

6. KM odstupuje DK: 

 FK Rakytovce, II. liga U19, 10.09.2019,2. kolo, Rakytovce – Sliač, SP čl.82/b - nenastúpenie D na stretnutie 

 FK Rakytovce, II. liga U17, 10.09.2019,2. kolo, Rakytovce – Sliač, SP čl.82/b - nenastúpenie D na stretnutie 

 FK Nová Baňa, III. liga U19, 11.09.2019 2.kolo , MFK Detva – MFK Nová Baňa, SP čl.82/b - nenastúpenie H 
na stretnutie 

 FK Nová Baňa, III. liga U17, 11.09.2019 2.kolo , MFK Detva – MFK Nová Baňa, SP čl.82/b - nenastúpenie H 
na stretnutie 

 FK Heľpa,V. liga U19, sk.C,11.09.2019, 2.kolo, Žarnovica B – Heľpa,  SP čl.82/b - nenastúpenie H na 
stretnutie 

 FK Trstená, III.liga U13 sk. B, 07.09.2019,6.kolo, O. Lisková – Trstená , SP čl.82/b - nenastúpenie H na 
stretnutie 

 FK Žarnovica, II.liga U13 sk. Juh, 07.09.2019,2.kolo,MFK Detva – Žarnovica, SP čl.82/b - nenastúpenie H na 
stretnutie 

 R - Richarda Baláža (1285676)  za nezaslanie  vyjadrenia k  štartu hráča 
7. KM berie na vedomie: 
ŠK Heľpa, V.liga U19,sk.C,11.09.2019,2.kolo, oznámenie o nevycestovaní na stretnutie MFK Žarnovica B – ŠK 
Heľpa 
MFK Nová Baňa, III. liga U19/U17, 11.09.2019 2.kolo, oznámenie o nevycestovaní na stretnutie MFK Detva – MFK 
Nová Baňa 
8. KM – prijaté podania: 
TJ Oravská Lesná – ID 113718- vyriešené , uznesenie SsFZ-KM-2019/2020-0009    
9. KM upozorňuje FK : 
a) na nutnosť dodržiavať SP čl. 36 a RS čl.VI., bod 7 - Zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov a 
miest MFS. KM nebude akceptovať požiadavky , ktoré sú nad rámec uvedených zásad.  
b) pri zadávaní Žiadosti o zmenu.... v ISSF( RS čl.VI., bod 7 ) v poznámke stručne zaznamenať dôvod a nepísať 
„komentáre“ ( netreba v tejto poznámke uvádzať súťaž, družstvá a žiadanú zmenu, je v príslušnej inej časti tejto 
žiadosti ) 
c) zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 
IV, bod 7). Zmeny termínov pod 12 dní KM nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v 
oprávnených prípadoch dohrávajú ! Stretnutia v týždni sa môžu hrať výlučne v popoludňajších hodinách. 
f) Medaile pre družstva žiakov U13 v súťažiach SsFZ sú na ObFZ a žiadame FK o ich prevzatie a dodržanie 
pokynov na ich odovzdávanie na zápasoch U13. 
g) Veková kategória U15 narodení  01.01.2005 – 31.12.2005. Vysvetleniu  k RS XI., bod 4, b)- hráč z kategórie 
žiakov môže hrať v kategórii dorastu, ak je žiak vo vekovej kategórii U15.  
Veková kategória U11 narodení  01.01.2009 – 31.12.2009. Vysvetleniu  k RS XI., bod 4, a)- hráč z kategórie 
prípravka môže hrať v kategórii žiakov , ak je prípravkár vo vekovej kategórii U11. 
h) FK a R  na nutnosť dodržiavania SP čl.49, bod 8  a RS XVI., bod 6 o povinnosti konfrontácií u mládeže 
ch) FK, 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 , len oznámiť danú skutočnosť – neúčasť 
R, podaním KM ! 

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider) 
Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, 
podľa čl. 9/2b2 DP 
U 255 : Lukáš Zelienka 1176225 ( FO Tatran Sučany, V. liga skupina B), vylúčený za HNS - hrubé urážky 
delegovanej osoby ( ďalej len DO) podľa čl.48/1c DP. Disciplinárna sankcia ( ďalej len DS) -  2 týždne  od 
08.09.2019 podľa čl. 48/2b DP. 
U 256: Dominik Roštár 1315795 ( FK Šálková, IV.liga dorast U19 JUH), vylúčený za HNS - úmyselná hra lopty 
rukou vo vyloženej gólovej príležitosti súpera podľa čl.46/1a DP.  
DS - 1 súťažné stretnutie od 08.09.2019 podľa čl.46 / 2DP. 
U 257: Mário Kavecký 1345185 ( OŠK Kamenná Poruba, V.liga dorast U19 skupina A),      na základe Zápisu o 
stretnutí DK začína disciplinárne konanie za vylúčenie - HNS, kopnutie súpera brutálnym spôsobom so zranením, v 
stretnutí 6.kola V.ligy dorast U19 skupina A Kamenná Poruba - Teplička nad Váhom dňa 07.09.2019. Žiada 
menovaného o vyjadrenie k disciplinárnemu previneniu do 17.09.2019 prostredníctvom ISSF. Predbežným 
ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach OŠK 
Kamenná Poruba od 08.09.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3b,c, 6,7, a čl.43/1,2a,4 DP.    



U 258: Teplička nad Váhom ( V.liga dorast U19 skupina A).  Žiada o zaslanie lekárskej správy zranenia hráča 
Samuela Gajdošíka 1331425 ( s uvedením predpokladanej doby liečenia) zo stretnutia 6.kola V.ligy dorast U19 
skupina A Kamenná Poruba - Teplička                          nad Váhom, v termíne do 17.09.2019. 
U 259: Štefan Spišiak 1307493 ( TJ Tatran Chlebnice, V. liga  dorast U19 skupina B), vylúčený za HNS - 
podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti mimo pokutového územia podľa čl. 46 /1b  DP. DS -  1 súťažné 
stretnutia od 08.09.2019 podľa čl.  46/2 DP. 
U 260: Miroslav Cesnek 1284700 ( TJ Fatran Varín, V.liga dorast U19 skupina A), vylúčený za HNS zmarenie 
vyloženej gólovej prilezitosti podľa čl.46/1b DP. DS - 1 súťažné stretnutie od 08.09.2019 podľa čl. 46 /2  DP. 
U 261: Jozef Letaši 1193400 (FK Slovan Trstená, V.liga skupina B), vylúčený za HNS - hrubé urážky voči DO 
podľa čl. 48 / 1c DP. DS -  2 týždne od 09.09.2019 podľa čl. 48/ 2b DP. 
U 262: Samuel Pastorek 1307377  (MFK Bytča, IV.liga dorast U19 skupina SEVER) vylúčený za HNS - hrubé 
urážky voči DO podľa DP čl. 48/1c. DS - 2 týždne od 12.09.2019 podľa čl. 48/2b DP.  
U 263: Tomáš Greško 1295363 (FK Iskra Hnúšťa, IV.liga dorast U19 JUH), vylúčený                          za HNS - 
kopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti súpera podľa čl. 46/1b DP.  
DS - 1 súťažné stretnutie od 12.09.2019 podľa čl.46/2 DP. 
Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 
9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: 
U 264: Tomáš Mistrík 1358188 ( ŠK Štiavnik, V. liga dorast U19 skupina A) 
U 265: Adam Hubočáni 1333646 (FK Strečno,V.liga dorast U19 skupina A), obaja od 05.09.2019 
U 266: Michal Mravec 1159677 ( TJ Jednota Bánová, TIPOS III.liga Stred),  
U 267: Branislav Šuriňák 1317052 ( TJ Roháče Zuberec, IV.liga dorast U19 SEVER),     obaja od 08.09.2019 
U 268: Ján Betík 1164942 ( FK mesta Tornaľa, IV.liga JUH),  
U 269: Peter Svetlovský 1308846 ( ŠK Belá V.liga skupina A ),  
U 270: Patrik Bodorík 1222341 ( ŠK Turčianska Štiavnička, V. liga skupina B) 
U 271: Patrik Kavoň 1268750 ( Oravan Oravská Jasenica, V. liga skupina B) 
U 272: Jozef Suľa 1219572 ( TJ Tatran Chlebnice, V.liga skupina B) 
U 273: Tomáš Janšík 1301915 ( FK FILJO Ladomerská Vieska, V.liga skupina C) 
U 274: Richard Szkokan 1220698 ( FK Jesenské, V.liga skupina D),  
U 275: Štefan Lapin 1210983 (FK Buzitka V. liga skupina D),všetci  od 09.09.2019 
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania sa divákov a ostatných oznamov v zmysle DP: 
U 276:  Igor Koka 1404924 ( usporiadateľ FK Šálková, IV.liga JUH), na základe Správy delegáta zväzu  (ďalej len 
SDZ) a Oznámenia o nedostatkoch ( ďalej len OZN) v stretnutí                 6. kola IV.ligy JUH Šálková - Čierny 
Balog za HNS - hrubé urážky voči DO podľa čl. 48/1c DP. DS - 1 mesiac zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v 
stretnutiach FK Šálková                    od 09.09.2019 podľa čl. 48/2b  DP. 
U 277: FK Šálková ( IV.liga JUH), na základe SDZ a OZN v stretnutí 6. kola IV.ligy JUH Šálková - Čierny Balog za 
HNS člena US voči DO podľa čl. 48/1c DP. DS -  pokuta 50 € podľa čl. 48/4  DP. 
U 278: Jozef Privarčák 1071993 ( tréner ŠK Čierne, V.liga skupina A), na základe SDZ                     a OZN po 
stretnutí 6.kola V.ligy skupina A medzi Kotešová - Čierne  dňa 07.09.2019 za HNS - kritika DO podľa čl.48/ 1a DP. 
DS - 2 súťažné stretnutia pozastavenie výkonu funkcie                       a zákaz vstupu do šatní, technickej 
zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky,                        do priestorov extra sedenia od 09.09.2019 podľa čl. 
48/ 2a DP a čl. 19/1,2 DP. 
U 279: TJ Santrio Láza ( V. liga skupina D), na základe SDZ a OZN po stretnutí 6.kola V.ligy skupina D Santrio 
Láza - Jesenské dňa 08.09.2019, začína disciplinárne konanie                    za porušenie organizátora stretnutia 
podľa čl. 57/1a DP, čl. 58/2a DP ( nešportové správanie domácich divákov voči hosťujúcim divákom). Žiada klub o 
písomné vyjadrenie v lehote                      do 17.09.2019 podaním cez  ISSF. 
U 280: FK Jesenské ( V. liga skupina D), na základe SDZ a OZN po stretnutí 6.kola V.ligy skupina D Santrio Laza 
- Jesenské dňa 08.09.2019, začína disciplinárne konanie                       za nešportové správanie hosťujúcich 
divákov po skončení  podľa čl. 58/1a DP ( nešportové správanie hosťujúcich divákov voči DO a domácemu 
mužstvu). Žiada klub o písomné vyjadrenie v lehote do 17.09.2019 podaním cez  ISSF. 
U 281: MŠK Novohrad Lučenec ( TIPOS III. liga STRED), na základe podnetu ŠTK SsFZ za porušenie predpisu 
SsFZ - Rozpis súťaží 2019/2020, kap.XI bod 18 v stretnutí 6. kola TIPOS III.liga STRED Žarnovica - Lučenec ( 
Spravodajca č.6 - 2019/2020, ŠTK bod č.1) podľa čl. 64/ 1a DP. DS  - pokuta 300 € podľa čl.64/ 4 DP.  
U 282: FK Mesta Tornaľa ( IV. liga skupina JUH), na základe SDZ, OZN v stretnutí 6. kola IV. ligy JUH medzi FK 
Mesto Tornaľa - TJ Tatran VLM Pliešovce hraného dňa 08.09.2019, začína disciplinárne konanie a žiada klub o 
písomné vyjadrenie k udalostiam po stretnutí (hodenie mince do trénera hostí) prostredníctvom ISSF do 
17.09.2019 podľa čl. 71/1, 2, 3b, 5b, 6 DP. 
U 283:  FC 98 Hajnáčka (IV. liga skupina JUH), za nesplnenie povinnosti U240 - dodatočné nahratie úplného 
videozáznamu z MFS 4. kola Hajnáčka - Slovenské Ďarmoty hraného dňa 25.08.2019 podľa čl. 64/1 DP. DS - 
pokuta 100 € podľa čl. 64/4 DP. 
U 284: Jozef Matejik 1201368 ( lekár - TJ Tatran Turzovka, V. liga skupina A), berie na vedomie stanovisko k 
U221 a upúšťa od uloženia DS, podľa čl. 38/2, 3 DP.  
U 285: FK Tatran Turzovka ( V.liga skupina A), Berie na vedomie stanovisko klubu k U222 a upúšťa od 
uloženia DS, podľa čl. 38/2, 3 DP. 
U 286: FK Rakytovce (III. liga dorast U19), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2019/2020 kap. XX 
bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS (prvý prípad) 2. kola III. ligy SD U19 Rakytovce – Sliač dňa 10.09.2019 
podľa čl. 59 a čl. 64/1a DP a čl. 82b SP.  
DS - pokuta 50 €, podľa čl. 64/4 DP. 



U 287: FK Rakytovce (III. liga dorast U17), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2019/2020 kap. XX 
bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS ( prvý prípad) 2. kola III. ligy MD U17 Rakytovce – Sliač dňa 
10.09.2019 podľa čl. 59 a čl. 64/1a DP a čl. 82b SP.  
DS - pokuta 50 €, podľa čl. 64/4 DP. 
U 288: FK Nová Baňa (III. liga dorast U19), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2019/2020 kap. XX 
bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS ( prvý prípad) 2. kola III. ligy SD U19 Detva - Nová Baňa dňa 
11.09.2019 podľa čl. 59 a čl. 64/1a DP a čl. 82b SP.  
DS - pokuta 50 €, podľa čl. 64/4 DP. 
U 289: FK Nová Baňa (III. liga dorast U17), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2019/2020 kap. XX 
bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS (druhý prípad) 2. kola III. ligy MD U17 Detva - Nová Baňa dňa 
11.09.2019 podľa čl. 59 a čl. 64/1a DP a čl. 82b SP.  
DS - pokuta 100 €, podľa čl. 64/4 DP. 
U 290: FK Trstená ( III.liga MŽ U13 skupina B), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2019/2020 kap. 
XX bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS (prvý prípad) 6. kola III. ligy MŽ U13 skupina B Lisková - Trstená  
dňa 07.09.2019 podľa čl. 59 a čl. 64/1a DP                                    a čl. 82b SP. DS - pokuta 50 €, podľa čl. 64/4 DP 
U 291: FK Žarnovica (II.liga MŽ U13 skupina Juh), na základe podnetu KM SsFZ                            za porušenie 
RS 2019/2020 kap. XX bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS                              (druhý prípad) 6. kola II. ligy 
MŽ U13 skupina JUH Detva - Žarnovica dňa 07.09.2019 podľa čl. 59  a čl. 64/1a DP a čl. 82b SP. DS - pokuta 100 
€, podľa čl. 64/4 DP. 
U 292: FK Heľpa, (V. liga dorast U19, skupina C), na základe podnetu KM SsFZ                            za porušenie RS 
2019/2020 kap. XX bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS (prvý prípad) 2. kola  V. ligy dorast U19 skupina C 
Žarnovica B – Heľpa dňa 11.09.2019 podľa                                  čl. 59 a čl 64/1a DP a čl. 82b SP. DS - pokuta 50 
€ podľa čl. 64/4 DP. 
U 293 : FK Nižná ( V. liga skupina B), berie na vedomie splnenie U242 
U 294 : ŠK Gbeľany ( V.liga skupina A), berie na vedomie stanovisko klubu k U245 
U 295 : OFK Olováry ( V. liga skupina D), Berie na vedomie odvolania klubu voči U 250.                        Na 
základe dodatočného doplnenia Správy delegáta zväzu (klub oznámil DZ poruchu                            na kamere v 
polčasovej prestávke, DZ nepostupoval v zmysle RS SsFZ kap.XVII, bod 4)                               a na základe čl.84/7 
DP v plnom rozsahu odvolaniu vyhovuje (autoremedúra)                         a ruší účinky U250. Postup DZ 
odstupuje KR SsFZ na riešenie. 
U 296 : TJ Spartak Vysoká nad Kysucou ( V. liga skupina A), za nesplnenie povinnosti                              U 241 - 
dodatočné nahratie úplného videozáznamu z MFS 4. kola V.ligy skupina A dňa 25.08.2019 medzi Vysoká nad 
Kysucou - Turzovka, podľa čl.64/1 DP. DS - pokuta 100 € podľa čl. 64/4 DP. 
U 297: FK Rakytovce ( TIPOS III. liga STRED),  na základe podnetu KR za nezverejnenie videozáznamu z MFS ( 
prvý polčas zverejnený po 48 hodinách) 6. kola TIPOS III. liga STRED medzi Rakytovce - Krásno nad Kysucou dňa 
08.09.2019 podľa čl. 64/1 DP                                     za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z 
RS vo futbale 2019/2020 kapitola XVII v stanovenom termíne do 48 hodín po skončení MFZ. DS - upozornenie 
podľa čl. 10 DP. 
U 298: OFK Teplička nad Váhom ( IV. liga skupina SEVER),  na základe podnetu KR SsFZ                          za 
vyhotovenie nekvalitného videozáznamu čím KR nemohla objektívne posúdiť sťažnosť                        ( Stráňavy) 
podľa kapitoly XVII/ bod 1 Rozpisu súťaží SsFZ 2019/2020 z MFS 6. kolo IV. ligy skupina SEVER hraného dňa 
08.09.2019 medzi Teplička nad Váhom - Stráňavy.  
DS -  pokuta 50 € podľa čl. 64/4 DP a  a ukladá ochranné opatrenie bezodkladného vyhotovenia 
nasledujúcich videozáznamov z majstrovských stretnutí pod ďalšími disciplinárnymi sankciami .podľa  čl. 43/ 
2p DP.  
U 299: TJ Slovan Skalité ( V. liga skupina A),  na základe podnetu KR za nezverejnenie videozáznamu z MFS 6. 
kola V. liga skupina A medzi Skalité - Belá dňa 08.09.2019 podľa                       čl. 64/1 DP za nesplnenie 
povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2019/2020 kapitola XVII v stanovenom termíne do 48 
hodín po skončení MFZ.  
DS - upozornenie podľa čl. 10 DP.  
U 300: TJ Fatran Varín ( V. liga skupina A),  na základe podnetu KR za nezverejnenie videozáznamu z MFS ( 
druhý polčas zverejnený po 48 hodinách) 6. kola V. liga skupina A medzi Varín - Gbeľany dňa 08.09.2019 podľa čl. 
64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2019/2020 kapitola XVII v 
stanovenom termíne do 48 hodín po skončení MFZ. DS - upozornenie podľa čl. 10 DP.  
U 301: TJ Spartak Vysoká nad Kysucou ( V. liga skupina A),  na základe podnetu KR                          za 
nezverejnenie videozáznamu z MFS 6. kola V. liga skupina A medzi Vysoká nad Kysucou - Višňové dňa 
08.09.2019 podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 
2019/2020 kapitola XVII v stanovenom termíne do 48 hodín                   po skončení MFZ. DS - upozornenie podľa 
čl. 10 DP.  
U 302: FK Strečno ( V. liga skupina A),  na základe podnetu KR za nezverejnenie videozáznamu z MFS 6. kola V. 
liga skupina A medzi Strečno - Predmier dňa 08.09.2019 podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti 
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2019/2020 kapitola XVII v stanovenom termíne do 48 hodín po 
skončení MFZ.  
DS - upozornenie podľa čl. 10 DP.  
U 303: TJ Tatran Chlebnice ( V. liga skupina B),  na základe podnetu KR za nezverejnenie videozáznamu z MFS 
6. kola V. liga skupina B medzi Chlebnice - Bešeňová dňa 08.09.2019 podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti 
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2019/2020 kapitola XVII v stanovenom termíne do 48 hodín po 
skončení MFZ.  



DS - upozornenie podľa čl. 10 DP.  
U 304: ŠK Sásová (V.liga skupina C), na základe vlastných zistení za zverejnenie nevyhovujúceho videozáznamu 
z MFS 6. kola V. liga skupina C medzi Sásová - Hontianske Nemce dňa 08.09.2019 podľa čl. 64/1 DP, za 
nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2019/2020 kapitola XVII bod 2. DS - 
upozornenie a ukladá ochranné opatrenie bezodkladného vyhotovenia nasledujúcich videozáznamov z 
majstrovských stretnutí pod ďalšími disciplinárnymi sankciami podľa čl. 10 DP, čl. 43/ 2p DP.  
U 305: DK žiada futbalové kluby, aby záznamy z každého súťažného stretnutia vkladal usporiadajúci FK 
povinne do 24 hod. po ukončení stretnutia na úložisko SFZ                    na archivovanie, kde ho majú k svojej 
činnosti k dispozícii odborné komisie (DK, KR a pod.) i orgány SsFZ. Záznam  (nestrihaný a neprerušovaný 
videozáznam s trvalým údajom plynúceho času, vykonaného z pozície (úrovne) stredovej čiary minimálne jednou 
kamerou) musí byť vykonaný od nástupu na hraciu plochu až do úplného odchodu hráčov, rozhodcov a členov 
realizačných tímov z hracej plochy do útrob štadiónu. Tento spôsob záznamu musí byť vykonaný ako v polčasovej 
prestávke, tak aj po skončení stretnutia. Po skončení stretnutia musí FK zabezpečiť prítomnosť videotechnika, 
ktorý v prípade potreby umožní DZ pozretie záznamu stretnutia. Právo vyhotoviť záznam (videotechnik) má aj 
hosťujúci FK.                   V takom prípade je organizujúci FK povinný vytvoriť potrebné podmienky (vhodné miesto, 
prívod el. prúdu a pod.) pre videotechnika, vyhotovujúceho záznam, a musí mu vyhotovenie záznamu umožniť. Pri 
porušení vyššie uvedených zásad odborná komisia takto zhotovený záznam odmietne ako záväzný doklad. 
Porušenie bude riešené v zmysle platných ustanovení DP. V prípade, že si domáci FK túto povinnosť nesplní, na 
podnet riadiaceho orgánu súťaže bude klubu uložená finančná pokuta, ktorá mu bude zahrnutá do mesačnej 
zbernej faktúry. 
U 306: Rastislav Staškovan 1311549 (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 24.09.2019 (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ   a sekretariátu SsFZ do 24.09.2019) pod 
ďalšími DS v zmysle DP.  
U 307: Peter Hedvigy 1128586 (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 24.09.2019 (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ                  a sekretariátu SsFZ do 24.09.2019) pod 
ďalšími DS v zmysle DP.  
U 308: Peter Hraško 1165440  (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 24.09.2019 (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ                        a sekretariátu SsFZ do 24.09.2019) pod ďalšími 
DS v zmysle DP.  
U 309: Rastislav Riško 1222353 ( 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 
24.09.2019 (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ                 a sekretariátu SsFZ do 24.09.2019) pod ďalšími DS v 
zmysle DP.  
U 310: Roman Markovič 1311814 ( 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 24.09.2019 (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ  a sekretariátu SsFZ do 24.09.2019) pod 
ďalšími DS v zmysle DP.  
U 311: FK Čadca ( TIPOS III.liga Stred), na základe oznámenia členov orgánu SsFZ                           a vlastných 
zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné vyjadrenie                                     k porušeniu 
Rozpisu súťaží 2019/ 2020 kap. XIV bod 1b, 4 v stretnutiach TIPOS III.liga Stred:: 1. kolo Zvolen - Čadca 
03.08.2019, 3.kolo Bánová - Čadca 18.08.2019,  5.kolo Kalinovo - Čadca 21.08.2019.  a uviesť kto fyzicky 
pôsobil v majstrovských stretnutiach na hráčskej lavičke ako tréner, prostredníctvom ISSF do 17.09.2019 
podľa čl. 71/ 1,2, 3a,d,f, 5b, 6, 7 DP. Zároveň žiada  o  stanovisko odbornú komisiu TMK SsFZ do 17.09.2019. 
U 312: Peter Padych 1005862 ( tréner), na základe oznámenia členov orgánu SsFZ                            a vlastných 
zistení začína disciplinárne konanie a žiada o písomné vyjadrenie podaním cez ISSF, v ktorých všetkých 
majstrovských stretnutiach ( prípadne viacerých futbalových kluboch - uviesť všetky stretnutia, kde ste, vrátane 
doručenia zmluvy s FK)                           od začiatku  súťažného ročníka 2019/2020 pôsobil ako tréner - bol 
fyzicky prítomný                 na stretnutí ( nielen uvedený v ZoS), podľa čl. 71/ 1,2, 3a,d,f, 5b, 6, 7 DP, v termíne  
do 17.09.2019. 
U 313: Santrio Láza ( V.liga skupina D), oznamuje že Petrovi Petíkovi 1148828 DS uplynie 21.10.2019. 
U 314: Lukáš Kožička 1163331 (Revúca, V.liga skupina D), berie na vedomie žiadosť hráča                    o zmenu 
DS uloženej v U 1710 (RS SsFZ 2018/2019) a rozhodla, že žiadosť zamieta. 
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí  podľa čl.37/3, 5  alebo 8 DP) sa 
podáva na Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do siedmich dní                      odo dňa oznámenia 
rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods.1 DP). 
 
 

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko) 
1. Prerokované podnety Čierne (Kotešová – Čierne) – sťažnosť nespĺňa náležitosti kapitoly XIX, ods. 1, 

písm. b) RS 2019/2020 - "neuvedenie presného času podľa videozáznamu zverejneného na futbalnete" 
(uhradiť poplatok 40 € v MZF), Belá (Skalité - Belá) - sťažnosť neopodstatnená, zároveň nespĺňa 
náležitosti kapitoly XIX, ods. 1, písm. b) RS 2019/2020 - "neuvedenie presného času podľa videozáznamu 
zverejneného na futbalnete" (uhradiť poplatok 40 € v MZF), Stráňavy (Teplička nad Váhom - Stráňavy) – 
sťažnosť nepreukázateľná. 



2. KR postúpila DK SsFZ návrh na riešenie nesplnenia povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo 
futbale 2019/2020 kapitola XVII bod 8: Rakytovce – Krásno nad Kysucou, Teplička nad Váhom – Stráňavy, 
Skalité – Belá, Varín – Gbeľany, Vysoká nad Kysucou – Višňové, Strečno – Predmier, Chlebnice – 
Bešeňová. 

3. 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 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 sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. 
Minutáž je potrebné uviesť podľa hracieho času stretnutia a aj zverejneného videozáznamu na 
www.futbalnet.sk - Príklad: „V 55.´ stretnutia (čas 12:20 II. polčasu videozáznamu zverejnenom na 
futbalnete) mal R nariadiť PK pre naše mužstvo..." 

4. Náhradné fyzické previerky R 3.L (zúčastnia sa: Bútora, Gregorec Matúš, Dančo, Šlapka) + tréning 
projektu TALENT sa uskutočnia 2. októbra 2019 na futbalovom štadióne v Kremnici. Lekárske 
prehliadky si prinesú R 3.L, ktorí ich ešte nepredložili. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a 
pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. 

5. Žiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ 
k 30.9.2019 na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com najneskôr do 1.10.2019. 

6. Ospravedlnenia R a DZ: 
Kyzek - 21. - 22.9., Vallo - 21.9., Gombala - 26.9. - 23.10., Barboriak - 21. - 22.9., Jodas - 5.10., 
12.10.,19.10., 26.10., Horný - 18.9. - 23.9., Belán O. - 28. - 29.9., Majerčík - 5.10., Šlapka - 27.-29.9, 
Bujňáková - 19.10., 20.10. do 12:00, Ratkovský - 28.9., 19.10., 20.10. do 12:00, Mosor - 25.9., Koleno - 
27.-28.9., 4.-5.10., 25.-26.10., Židek - pracovné dni a sviatky, Machyniak - 28.9., 5.-6.10., 18.-19.10., 
27.10., 1.-2.11., Čičmanec - 5.10., Krajči - 26. - 30.9., Pleva - od 30.9. na pracovné dni, Beracko - 28.-
29.9., 5.-6.10., pracovné dni a sviatky, Riško - do konca septembra (oneskorene), Šašváry - 29.9. - 4.10., 
Labuda - 5.10., 6.10. do 12:00, Markovič - 22.9. (oneskorene), Balogh - 28.9., 5.10., Maslen - PN do 
20.9., Bánovský - od 21.9. k dispozícii. Kmoško - 21.-22.9., Kalocsai -  28.9., 5.10., 26.10., Veky - 5.-
6.10. 
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zaslať obratom na mail: 
delegacia.ssfz@gmail.com. 

 
Odvolacia komisia (predseda Roman Horák) 
1. Odvolacia komisia prijala rozhodnutie Disciplinárnej komisie SsFZ o nevyhovení odvolaniu Futbalového klubu 
Oravské Veselé voči rozhodnutiu U 155 zo dňa 31.8.2019 vo veci uloženia disciplinárnej sankcie – pokuty vo výške 
300 €. Odvolacia komisia začína odvolacie konanie vedené pod č. k. OK-05/2019 a vo veci ďalej koná. 
2. Odvolacia komisia prijala rozhodnutie Disciplinárnej komisie SsFZ o nevyhovení odvolaniu Futbalového klubu 
Oravské Veselé voči rozhodnutiu U 156 zo dňa 31.8.2019 vo veci uloženia disciplinárnej sankcie – pokuty vo výške 
300 €. Odvolacia komisia začína odvolacie konanie vedené pod č. k. OK-06/2019 a vo veci ďalej koná. 
3. Odvolacia komisia prijala rozhodnutie Disciplinárnej komisie SsFZ o nevyhovení odvolaniu Futbalového klubu 
Lieskovec voči rozhodnutiu U 112 zo dňa 23.8.2019 vo veci uloženia disciplinárnej sankcie – pokuty vo výške 100 
€ a ochranného opatrenia. Odvolacia komisia začína odvolacie konanie vedené pod č. k. OK-07/2019 a vo veci 
ďalej koná. 

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok) 
1. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia v zmysle SP čl. 36/2: 
 a) MFS 1. kola II. ligy žiačok WU15, MFK Tatran Liptovský Mikuláš - AKADÉMIA JUVENTUS Žilina, dňa 
26.10.2019 (sobota) o 10:00 hod. (zmena hracieho dňa a času) 

b) MFS 2. kola II. ligy žiačok WU15, AKADÉMIA JUVENTUS Žilina - MFK Zvolen, dňa 15.09.2019 (nedeľa) 
o 12:00 hod. (zmena hracieho času) 
2. Oznamuje FK, že pre súťažný ročník 2019/2020 sú v ISSF stále pripravené na prihlasovanie nasledujúce 
ženské súťaže SsFZ: 

II. liga dorastenky WU19 (ročník 2001 a mladšie) 
Liga prípraviek WU11 (ročník 2009 a mladšie) 

Prihlášky si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže. Žiadame FK, aby v prípade 
záujmu o účasť v ženských súťažiach SsFZ svoje družstvá obratom prihlásili. 
3. Slovenský futbalový zväz v spolupráci s UEFA organizuje projekt základného trénerského vzdelávania (školenie 
UEFA Grassroots C) určeného výlučne pre záujemkyne z radov dievčat a žien. Projekt sa uskutočňuje v rámci 
podpory rozvoja ženského futbalu s cieľom nárastu počtu tréneriek vo futbale. KŽF SsFZ plánuje takéto školenie 
usporiadať aj v stredoslovenskom regióne. Prosíme preto záujemkyne o absolvovanie trénerského školenia UEFA 
Grassroots C, aby svoj predbežný záujem, s uvedením kontaktných údajov, nahlásili na email komisie 
kzf.ssfz@gmail.com. 
4. Aj v roku 2019 pokračuje projekt SFZ “Festival For Girls”, zameraný na popularizáciu futbalu medzi dievčatami 
vo veku od 6 do 11 rokov. Festival organizuje FK, SFZ poskytuje technické zabezpečenie, tričká s logom projektu a 
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finančnú dotáciu na organizáciu festivalu do výšky 700 €. V prípade záujmu zo strany FK, kontaktujte prosím 
predsedu KŽF SsFZ Jána Matonoka (0905 770 016). 
 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč) 
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 – 06.05.2020 

v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 
20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú 
zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality 

2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 
v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 
01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú 
zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality 

 
Matričná komisia (predseda Stanislav Špila) 
1. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým 

uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. 
V opačnom prípade registračné miesto na SsFZ žiadosť zamietne. 

2. V tomto období je asi najčastejšie sa opakujúca otázka, ako postupovať v prípade transferu hráča pri ktorom sa 
objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že každý člen SFZ si 
môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup: klikne na ikonu Môj účet 
a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí – zmeniť, následne klikne na Moje členské poplatky a vygeneruje si FA. 
Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia. 

3. Na základe  konzultácie s predkladateľom zmien RaPP a Matrikou SFZ upozorňujeme, že i v prípade hráčov 
neštartujúcich v súťažiach určené obdobie (viac ako 24 mesiacov) budú matriky postupovať v zmysle čl. 15 bod 
10. Prípadne môžu FK postupovať v zmysle RaPP a podať žiadosť o transfer takéhoto hráča. 

4. Tak ako sme informovali v predchádzajúcich správach pripravil SFZ rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na 
rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na 
stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO 
A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ. Jeho I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje: 
-  Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie, 
- Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP, 
- Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne: 

a. od 26.06. do 15.07. 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), 

 II. časť (z 20.6.2019): 
- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch - kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj 

vzor takejto zmluvy. 
III. časť (z 20.6.2019): 
- Zmena systému pri odstupnom za amatéra, 
- spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov), 
- Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou, 
- Konsolidované znenie registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie 

zeleným zvýraznením). 
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok súvisiacich s RaPP  kontaktujte   rapp@futbalsfz.sk.,  prípadne 
vedúceho sekretára SsFZ 0915 827 656. 
5. Na základe podnetu MFK Baník V. Krtíš vo veci doplatenia odstupného (nesprávne určená výška v zmysle 
RaPP) za transfer hráčov bez obmedzenia z MFK Baník V. Krtíš do FK Slovenské  Ďarmoty nariaďujeme FK 
Slovenské Ďarmoty doplatiť odstupné za hráčov nasledovne: 

 Denis Krnáč (1265407) transfer z 2.7.2019 (prostredníctvom MZF uhradené 250 €), v zmysle čl. 37, bod 3, 

podľa 37b, ods 1 – tabuľka č. 2 (odstupné vo výške 1000 €) – doplatiť 750 €, 

 Roland Bubenčík (1350093) transfer z 2.7.2019 (prostredníctvom MZF uhradené 200 €), v zmysle čl. 37a, 

ods 2 – tabuľka č. 1b (odstupné podľa hráčskeho pasu hráča vo výške 450 €)  - doplatiť 250 €,  

 Martin Turán (1337113) transfer  z 28.6.2019 (prostredníctvom MZF uhradené 200 €), €), v zmysle čl. 37a, 

ods 2 – tabuľka č. 1b (odstupné podľa hráčskeho pasu hráča vo výške 550 €)        - doplatiť 350 €. 

Na základe hore uvedeného nariaďujeme FK Slovenské Ďarmoty predložiť DK SsFZ najneskôr do 18.9.2019 
doklad o úhrade doplatkov odstupného za transfer hráčov z MFK Baník V. Krtíš, prípadne hodnoverný doklad 
potvrdený 

 
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. 
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2. Sekretariát upozorňuje, že k 13.9.2018 neeviduje úhradu MZF za obdobie 08 2019 (splatná 10.9.2019) u FK: 
Látky, Očová, Divín, St. Bystrica, Staškov, N. Baňa, Krásno nad Kysucou, D. Niva, Stráňavy, Detva a Zvolen. 
Žiadame uvedené FK, aby v termíne do 17.9.2019 vo vlastnom záujme predložili na sekretariát SsFZ 
(matejka@ssfz.sk) kópiu dokladu o úhrade uvedenej MZF. Prípad odstupujeme DK. 

3. 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 

4. Úhrada R prostredníctvom kreditov 
Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá  štartujú v súťažiach mládeže, že SFZ spustil možnosť 
automatickej úhrady delegovaných osôb (z MFS mládeže) prostredníctvom kreditov, Celý návod nájdete tu 
https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob 
V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte helpdesk@futbalnet.sk. 

5. VV SFZ, na svojom zasadnutí 18.6.2019 vykonal zmeny v RaPP a v Súťažnom poriadku. K zmenám RaPP 
(pozri správu Matričnej komisie) k zmenám v SP pozri stránku SFZ (www.futbalsfz.sk)SFZ – LEGISLATÍVA – 
Predpisy SFZ – Poriadky – Súťažný poriadok futbalu (účinný od 18.6.2019). 
https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky .  
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