
Spravodajca č. 12/2019-20      20. 9.2019 
 
 

 
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 Jek kel)  
(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 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. Na základe kolidácie termínu SC s termínom TIPOS III. liga 9.10.2019, nariaďujeme odohrať MFS: 

• 16.10.2019 /streda/ o 14,30 hod. 15.kolo TIPOS III. liga L. Štiavnica – Martin  
2. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ resp. HP v MFS: 

• 20.09.2019 /piatok/  o 16,30 hod. 8.kolo TIPOS III. liga Čadca – L. Štiavnica  
• 27.09.2019 /piatok/  o 16,00 hod. 6.kolo V. liga A Turzovka – Oš čadnica  
• 28.09.2019 /sobota/ o 15,00 hod. 9.kolo TIPOS III. liga L. Štiavnica – L. Hrádok  
• 06.10.2019 /nedeľa/ o 10,30 hod. 10.kolo IV. liga J Tisovec – Podkonice  
• 26.10.2019 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo Tipos III. liga L. Štiavnica – Námestovo  
• 02.11.2019 /sobota/ o 13,30 hod. 14.kolo TIPOS III. liga Kalinovo – L. Štiavnica  
• 02.11.2019 /sobota/ o 13,30 hod. 5.kolo V. liga D Hnúš ťa – Čebovce  
• 03.11.2019 /nedeľa/ o 13,30 hod. 4.kolo V. liga D Revúca – Klenovec  

3. ŠTK prijala odvolanie FK Lučenec voči hernému postihu – kontumácia stretnutia Žarnovica – Lučenec. 
4. Nedostatky v MFS: Medzibrod /nefunkčná tlačiareň, vyhotovenie videozáznamu v rozpore s RS SsFZ 

2019/2020 – odstupujeme DK/, Č. Balog /nefunkčné ozvučenie, nedostatočná US/, Gbeľany /nefunkčné 
ozvučenie/, Belá /nefunkčná tlačiareň/, Bešeňová – Vrútky /oneskorený začiatok - opodstatnene, porucha 
autobusu/ 

5. 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 ved ením KM)  
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160) 
1.  KM schva ľuje zmeny  termínov, UH Č a HP v MFS:  
• 18.09.2019, 2.kolo, II.liga U15/U13,, sk. Sever, 16:30/15:00, ST, Kysucké N. M. – Turzovka,  obrátené poradie 

U13/U15 
• 21.09. 2019, 8. kolo, V.liga U19,sk.  A,13:00, SO, Varín – Bánová, zmena HČ 
• 21.09. 2019, 8. kolo, III.liga U15/U13,sk.B,10:00/12:00, SO, Ružomberok-Černová - Chlebnice, ihrisko 

Hrboltová, zmena HP  
• 24.09.2019, 3.kolo, V.liga U19, sk. B,16:00, UT,  Ľubochňa – Z. Poruba, kolidácia 
• 25.09.2019, 3.kolo, IV.liga U19, sk. Sever,15:30, ST, Turzovka – Belá, ihrisko Kolňa, zmena HP, kolidácia 
• 25.09.2019, 3.kolo, IV.liga U19, sk. Juh,13:00, ST, Dudince – V. Krtíš, zmena HČ, kolidácia,  
• 25.09.2019, 3.kolo, III. liga U15/U13,sk.C, 12:30/14:30, ST, Brusno-Ondrej – Senohrad, kolidacia 
• 26.09.2019, 3.kolo, II. liga U15/U13,sk. Sever, 15:30/17:30, ŠT, Raková– Kysucké N. M, kolidácia 
• 26.09.2019, 3.kolo, IV. liga U19,sk. Juh, 16:00, ŠT, Hnúšťa – Jesenské, kolidácia 
• 29.09.2019, 9.kolo,V. liga U19,sk. C, 11:00, NE, Látky – Pliešovce, zmena HČ  
• 02.10.2019, 10. kolo, V.liga U19, sk. B,15:30, ST, Bešeňová – Ľubochňa 
• 02.10.2019, 3. kolo, V.liga U19, sk. A,15:30, ST, Makov – Bánová, kolidácia 
• 02.10.2019,8.kolo, II. liga U15/U13,sk.Juh, 14:00/16:00, ST, Sliač – Revúca, ihrisko Veľká Lúka 
• 02.10.2019,9.kolo, III. liga U15/U13,sk.A, 15:30/17:00, ST, Kysucké N. M. B – Terchová, UT 
• 03.10.2019,8.kolo, III. liga U15/U13,sk.B, 15:30/17:00, ŠT, Diviaky – Istebné  
• 10.10.2019, 11.kolo, III. liga U15/U13,sk.C, 15:00/17:00, ŠT, Kalinovo - Jesenské 
• 18.10.2019,12.kolo, III. liga U15/U13,sk.C, 14:00/16:00, PA, Kalinovo -  Lučenec  
2. KM neschva ľuje zmeny  termínov, UH Č a HP v MFS:  
o 2.kolo, III. liga U15/U13, N. Baňa – Lučenec, hrá sa v pôvodnom termíne 
3. KM naria ďuje odohra ť MFS - zmena HČ - nedostatok R : 



III.liga U15/U13, sk. B, 8.kolo, 21.09.2019,9:30/11:30, Lisková – Ľubochňa   
3.KM kontumuje MFS : 
• III. liga U17, 14.09.2019, 7.kolo, MFK N. Baňa – MŠK Tisovec, priznávame 3 body a  skóre 3:0 v prospech 

MŠK Tisovec, podľa SP čl.82/b - nenastúpenie D na stretnutie 
• III. liga U17, 14.09.2019,  7.kolo, TJ Sklotatran Poltár –MFK  D.Kubín, priznávame 3 body a  dosiahnuté skóre 

0:10 v prospech D. Kubín, podľa SP čl.82 /g - pokles hráčov D pod 7 
• IV.liga U19, sk. Juh, 15.09.2019, 7.kolo, FK Iskra Hnúšťa – MŠK Rimavská Sobota, priznávame 3 body a  

skóre 3:0 v prospech FK Iskra Hnúšťa, podľa SP čl.82/f, neoprávnený štart hráča  
• III. liga U15/U13,18.09.2019,¸2.kolo, MFK Nová Baňa – MŠK Novohrad Lučenec, priznávame 3 body a  skóre 

3:0 v prospech MŠK Novohrad Lučenec , podľa SP čl.82/b - nenastúpenie D na stretnutie 
4. KM odstupuje DK:  
• FK Nová Baňa, III. liga U17, 14.09.2019, 7.kolo, MFK Nová Baňa – MŠK Tisovec, SP čl.82/b - nenastúpenie D 

na stretnutie, 3 kontumácia ! 
• FK Poltár, III. liga U17, 14.09.2019, 7.kolo, TJ Sklotatran Poltár – MFK D. Kubín, SP čl.82/g- pokles hráčov D 

pod 7 
• FK MŠK Rimavská Sobota, IV. liga U19, sk. Juh, 15.09.2019, 7.kolo, FK Iskra Hnúšťa – MŠK Rimavská 

Sobota, podľa SP čl.82/f, neoprávnený štart hráča na cudzí preukaz 
• FK Nová Baňa, III. liga U15/U13,18.09.2019,¸2.kolo, MFK Nová Baňa – MŠK Novohrad Lučenec, SP čl.82/b - 

nenastúpenie D na stretnutie 
KM odstupuje KR:  
• R - Richarda Baláža (1285676) nezaslanie vyjadrenia k  štartu hráča RS čl. XI, bod 13 a,b, nezaznamenaná 

konfrontácia hráča 
• R – Richard Bálint (1042146) –  nesprávne zaznamenaná konfrontácia   
• R -  Marián Jačmeník (1114162)   , Radzovce –Hriňová, nedodržanie UHČ U13 
• R – Stanislav Nemček (1315200),   Predmier – Zborov, nedodržanie UHČ U13 
• R – Štefan Trúchly (1312714),  Staškov –  Rajec, nedodržanie UHČ U13 
• R – Marián Badár (1313919), Istebné  - Ružomberok-Černová, nedodržanie UHČ     U13 
5. KM berie na vedomie:  
MFK Nová Baňa, III. liga U15/U13,sk.C, 18.09.2019 2.kolo, oznámenie o nenastúpení  na stretnutie  MFK Nová 
Baňa – MŠK Novohrad Lučenec 
6. KM oznamuje:  
  účastníkom III. ligy U17/U19 vylúčenie MFK Nová Baňa z majstrovskej súťaže III. ligy U17, US č. 12, DK - U 356. 
Výsledky dosiahnuté s uvedeným družstvom budú anulované. Družstvá vyžrebované  s MFK Nová Baňa U17 v 
daný termín majú voľno. 
7. KM žiada FK:  
 - oznámiť KM, ak má FK videotechniku - zabudovaný kamerový systém,  do 30.09.2019 na 
mladežssfz@.gmail.com 
 - FK Poltár – zdôvodnenie ( Poltár – D. Kubín, U19/U17,) neúčasť trénerov a vedúcich   družstiev D,  Vyjadrenie 
zaslať podaním v ISSF na KM do 25. 09. 2019 , v prípade nedodržanie termínu odstúpime DK. 
- FK Kysucké N. M. - zdôvodnenie (Kysucké N. M. – Turzovka, U15/U13,) neúčasť D vedúceho   družstva U15,  
Vyjadrenie zaslať podaním v ISSF na KM do 25. 09. 2019 , v prípade nedodržanie termínu odstúpime DK. 
8. KM – prijaté podania:  
Hnúšťa – ID 114815 – prijaté, vyriešené,  podané DK 
Žarnovica – ID 114890   - zamietnuté , SP čl.49,bod 7 , RS čl. XI., bod 13 d) 
9.KM upozor ňuje FK :  
a) Hriňová, Radzovce, Predmier, Zborov, Staškov, Rajec, Istebné, Ružomberok-Černová – na dodržiavanie UHČ 
U13, v prípade opätovného zistenia budú FK odstúpené DK   
b) na nutnosť dodržiava ť 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.(hrací deň mládeže SO,....)  
c) 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 ), 
d) 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 akceptova ť. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v 
oprávnených prípadoch dohrávajú ! Stretnutia v týždni sa môžu hrať výlučne v popoludňajších hodinách. 
 
Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)  
Vylú čení po ČK. Disciplinárna sankcia ( ďalej len „DS“) – nepodmiene čné pozastavenie výkonu športu, 
pod ľa čl. 9/2b2 DP:  
U 315: Stanislav Todorov 1264333  (OFK Teplička nad Váhom, IV. liga SEVER) vylúčený za hrubé nešportové 
správania ( ďalej len HNS) - udretie súpera do tváre lakťom nadmernou silou podľa čl. 49/1b DP. DS - 1 mesiac 
pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 49/2b DP,  od 16.09.2019.  
U 316: Jakub Poništ 1188718  (TJ Pokrok Stará Bystrica, V. liga skupina A), vylúčený za HNS kopnutie súpera 
nadmernou silou podľa čl.49/1b DP. DS - 2 týždne pozastavenie výkonu športu, , podľa čl. 49/2b DP, od 
16.9.2019. 
U 317: Michal Baran 1155593  (OŠK Bešeňová, V. liga skupina B),na základe o Zápisu o stretnutí ( ďalej ZoS), 
Správy delegáta zväzu ( ďalej SDZ) za vylúčenie v stretnutí 7.kola V.liga skupina B Bešeňové - Vrútky začína 



disciplinárne konanie. Žiada menovaného o vyjadrenie k disciplinárnemu pre vineniu do 24.09.2019  
prostredníctvom ISSF. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon špor tu a akejko ľvek funkcie vo 
všetkých stretnutiach OŠK Beše ňová od 16.09.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3b,c, 6,7,  
čl.43/1,2a,4 DP.  
U 318: ATTACK Vrútky  (V.liga skupina B),  žiada klub o zaslanie lekárskej správy zranenia hráča Ján Majer čík 
1238950 ( s uvedením predpokladanej doby liečenia) , ktoré utrpel v 7.kole V. ligy skupina B  Bešeňová - Vrútky 
15.09.2019,  v termíne do 24.09.2019.  
U 319: Adam Sabaka 1239525  (OŠK Bešeňová, V. liga skupina B), vylúčený za surovú hru - udretie súpera 
brutálnym spôsobom lakťom do oblasti hlavy vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1  DP. DS - 1 mesiac 
pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 45/2b DP, od 16.09.2019.  
U 320: Miroslav Vraniak 1181607  (FK 09 Bacúch, V. liga skupina C), vylúčený za HNS voči delegovaným 
osobám ( ďalej len DO) podľa čl. 48/1c  DP. DS - 3 týždne pozastavenie výkonu športu, , podľa čl. 48/2b DP, od 
16. 09.2019.      
U 321: Marián Kudlík 1126994 ( FK Jesenské, V. liga skupina D), vylúčený za HNS voči DO podľa čl.  48/1c DP. 
DS -  3 týždne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 48/2b DP, od 16.09.2019.  
U 322: Peter Rutkay 1174639 (TJ Jednota Málinec, V.liga skupina D), vylúčený za HNS - kopnutie súpera 
nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/2b  DP. DS -  2 týždne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 
48/2b DP, od 16.09.2019  
U 323: Tepli čka nad Váhom ( V. liga dorast U19 skupina A), berie na vedomie splnenie U258 
U 324: Mário Kavecký 1345185 ( OŠK Kamenná Poruba, V. liga dorast U19 skupina A), berie na vedomie 
stanovisko k U 257.Na základe  Zápisu o stretnutí (ďalej len ZoS), 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 podľa 49/1c DP. DS - 3 mesiace pozastavenie výkonu športu , podľa 49/2c DP, od 08.09.2019 s 
prerušením po čas zimnej prestávky.  
Nepodmiene čné pozastavenie výkonu športu za udelenie 2 ŽK pod ľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1 
súťažné stretnutie:  
U 325: Martin Koši čiar  1332464 ( MŠK Tisovec, III. liga SD U19) 
U 326: Šimon Kuljovský 1366389 (TJ Tatran Krásno nad Kysucou, III. Liga SD U19) 
U 327:Stanislav Berky 1332823 (ŠK Hrochoť V. liga dorast U19 skupina C), všetci od 12.09.2019.  
U 328: Michal Škalák 1211737 ( TJ Sklotatran Poltár, IV. liga JUH),  
U 329: Michal Lacko 1353358 ( TJ Jednota Málinec V. liga dorast U19 skupina D), obaja od 15.09.2019.  
U 330: Peter Kalnický 1149502 (FK Slovan Žabokreky IV. liga SEVER) 
U 331: Róbert Miglavic 1295982 ( FK Mesto Tornaľa, IV. liga JUH ) 
U 332: Matúš Vajda 1159431 ( OFK 1950 Priechod, V. liga skupina C ) 
U 333: Branislav Šuri ňák 1317052 ( TJ Roháče Zuberec, IV. liga dorast U19 skupina SEVER) 
U 334: Attila Dobos 1351188 (FK Mesta Tornaľa, IV. liga dorast U19 skupina JUH) 
U 335: Július Harvan 1383624 ( ŠK Heľpa, V. liga dorast U19 skupina C), všetci od 16.09.2019  
Nepodmiene čné pozastavenie výkonu športu za udelenie 5 ŽK pod ľa čl. 37/5a DP  
na 1 sú ťažné stretnutie:  
U 336: Marek Hlušák 1172812  (ŠK Závažná Poruba IV. liga skupina SEVER)  
U 337: Marek Kup čo 1277249 (FK Slovan Žabokreky IV. liga skupina SEVER)  
U 338: Július Chomistek 1201967  (TJ Družstevník Dlhá nad Oravou V. liga skupina B)  
U 339: Miroslav Hanuska 1239585  (OŠK Dobrá Niva, V. liga skupina C), všetci od 16.9.2019  
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správani a sa a ostatných  oznamov  
v zmysle DP:  
U 340: Mário Ometák 1198179  (ŠK Javorník Makov IV. liga skupina SEVER ) na základe SDZ a stanoviska 
odbornej komisie KR SsFZ mal byť vylúčený za  HNS – udretie súpera pažou do hlavy s použitím nadmernej sily a 
brutality v 7. kole IV. ligy SEVER  Stráňavy –  Makov dňa 14.09.2019  podľa čl 49/ 1b.DP. DS - 1 mesiac 
nepodmiene čné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 49/ 2b DP, od 16.09.2019. 
U 341: Filip Žofaj 1305181  ( Oravan Oravská Jasenica V. liga skupina B ), na základe SDZ a stanoviska odbornej 
komisie KR SsFZ mal byť vylúčený za  HNS - podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, v stretnutí 7. kola 
V. ligy skupiny B hraného dňa 15.09.2019 medzi Oravská Jasenica - MFK Tepličan, podľa čl. 46/1b DP, DS – 1 
súťažné stretnutie  od 16.09.2019 podľa  čl. 46/2 DP. 
U 342: OŠK Švošov ( V. liga skupina B ), DK berie na vedomie písomné vyjadrenie klubu k udalostiam po 
ukončení stretnutia 7. kola V. ligy skupina B Švošov - Sučany dňa 15.09.2019. Na základe SDZ a OZN  za 
porušenie povinnosti organizátora po stretnutí, podľa čl. 57/ 1 d  DP. DS - pokuta 100 €,  podľa čl.57/ 2 DP.  
U 343: Igor Roštár 1015874 ( asistent rozhodcu), berie na vedomie vyjadrenie menovaného k jeho pôsobeniu v a  
po ukončení stretnutia 7. kola V. liga skupina B Švošov - Sučany 15.09.2019. Na základe SDZ, OZN a vyjadrení 
ostatných DO za závažné porušenia predpisov SFZ ( Etický kódex SFZ, Stanovy SsFZ, Zásady pre činnosť 
rozhodcu), podľa čl. 63/ 1c DP.  DS - 9 mesiacov nepodmiene čné pozastavenie výkonu funkcie delegovanej 
osoby , podľa čl. 63/ 2c DP, od 20.09.2019.  
U 344: Marian Lauer 1317007 ( delegát zväzu), na základe vlastných zistení za administratívne pochybenie - 
nesprávne uvedenie údajov, ktoré boli podstatné pre disciplinárne konanie  v a po stretnutí 7.kola V. ligy skupina B 
Švošov - Sučany 15.09.2019 - vedomé uvádzanie nesprávnej svedeckej výpovede a iné závažné porušenia 
predpisov SFZ ( Etický kódex SFZ, Stanovy SsFZ, Zásady pre činnosť rozhodcu a delegáta). DS - 4 mesiace 
nepodmiene čné pozastavenie výkonu funkcie delegovanej osoby , podľa čl. 63/ 2c DP, od 20.09.2019 s 
prerušením po čas zimnej prestávky.  



U 345: Pavol Kopi čár 1003892 (vedúci mužstva ŠK Prameň Kováčová V. liga dorast U19 skupina C), vylúčený za 
HNS - hrubé urážky delegovanej osoby v stretnutí 2. kola V. ligy dorast skupina C medzi Kováčová - Látky dňa 
11.09.2019 podľa  čl. 48/1c DP. DS - 3  týždne nepodmiene čne pozastavenie výkonu funkcie , podľa čl. 48 /2b 
DP, od 12.09.2019.  
U 346: Ľubomír Auxt 1343276 (usporiadateľ Čierny Balog, IV. liga skupina JUH), na základe SDZ a OZN v 
stretnutí 7. kola IV. ligy JUH medzi ŠK Partizán Čierny Balog - FK Podkonice za HNS - hrubé urážky voči divákom 
hostí a delegovaným osobám v a po stretnutí podľa čl. 47/1b a 48/1c DP.DS - 1 mesiac zákaz výkonu akejko ľvek 
funkcie v stretnutiach ŠK Partizán Čierny Balog a zákaz vstupu do šatní, technickej zón y vrátane 
priestorov hrá čskej lavi čky, vyhradených priestorov extra sedenia a iných pr iestorov vyhradených pre 
delegované osoby, podľa čl.19 DP, 47/2b,čl.48/2b DP, od 16.09.2019  
U 347: ŠK Partizán Čierny Balog ( IV. liga skupina JUH), na základe SDZ a OZN v stretnutí 7. kola IV. ligy JUH 
medzi ŠK Partizán Čierny Balog - Podkonice dňa 15.09.2019 za HNS zástupcu HU v a po stretnutí voči divákom a 
DO podľa čl. 47/1b, 48/1c DP. DS - pokuta 100 €  podľa čl. 47/4, 48/4 DP. 
U 348: FK 09 Bacúch (V. liga skupina C), na základe SDZ v stretnutí 7. kola V. ligy skupina C Ladomerská Vieska 
- Bacúch dňa 15.09.2019, za nešportové správanie hosťujúcich divákov počas a po skončení MFZ podľa čl. 58/1a 
DP. DS - pokuta 100 €  podľa čl. 58/3 DP. 
U 349: Erik Rácz 1354691 ( FK MŠK Rimavská Sobota IV. liga dorast U19 skupina JUH), na základe podnetu KM 
SsFZ za neoprávnený štart hráča na cudzí registračný preukaz v stretnutí 7. kola IV. ligy dorast JUH medzi FK 
Iskra Hnúšťa - FK MŠK R. Sobota hraného dňa 15.09.2019 podľa čl. 53/1, 2b DP. DS - 1 mesiac nepodmiene čne 
pozastavenie výkonu športu podľa čl. 53/3b a čl. 17 DP, od 20.09.2019.  
U 350: Richard Bial 1323536 ( kapitán  FK MŠK Rimavská Sobota IV. liga dorast U19 skupina JUH), na základe 
podnetu KM SsFZ za umožnenie neoprávneného štartu hráča Erik Rácz 1354691 na cudzí registračný preukaz v 
stretnutí 7. kola IV. ligy dorast JUH medzi FK Iskra Hnúšťa - FK MŠK R. Sobota hraného dňa 15.09.2019 podľa čl. 
53/1, 2b DP. DS -  1 mesiac nepodmiene čné pozastavenie výkonu funkcie kapitána, podľa čl. 53/3b DP a čl. 
16 DP, od 20.09.2019  
U 351: Milan Špa ček 1316828  ( vedúci mužstva FK MŠK Rimavská Sobota IV. liga dorast U19 skupina JUH), na 
základe podnetu KM SsFZ za umožnenie neoprávneného štartu hráča Erik Rácz 1354691 na cudzí registračný 
preukaz v stretnutí 7. kola IV. ligy dorast JUH medzi FK Iskra Hnúšťa - FK MŠK R. Sobota hraného dňa 15.09.2019 
podľa čl. 53/1, 2b DP. DS -  1 mesiac nepodmiene čné pozastavenie výkonu funkcie vedúceho mužstva, podľa 
čl. 53/3b DP a čl. 16 DP, od 20.09.2019  
U 352: Ondrej Václavík 1340416  ( tréner FK MŠK Rimavská Sobota IV. liga dorast U19 skupina JUH), na 
základe podnetu KM SsFZ za umožnenie neoprávneného štartu hráča Erik Rácz 1354691 na cudzí registračný 
preukaz v stretnutí 7. kola IV. ligy dorast JUH medzi FK Iskra Hnúšťa - FK MŠK R. Sobota hraného dňa 15.09.2019 
podľa čl. 53/1, 2b DP. DS - 1 mesiac nepodmiene čné pozastavenie výkonu funkcie trénera, podľa čl. 53/3b DP 
a čl. 16 DP, od 20.09.2019  
U 353: FK MŠK Rimavská Sobota (IV. liga dorast U19 skupina JUH), na základe podnetu KM SsFZ za 
umožnenie neoprávneného štartu hráča Erik Rácz 1354691 na cudzí registračný preukaz v stretnutí 7. kola IV. ligy 
dorast JUH medzi FK Iskra Hnúšťa - FK MŠK R. Sobota hraného dňa 15.09.2019 podľa čl. 64/1a DP. DS - pokuta 
100 € podľa čl. 64/4 DP. 
U 354: TJ Sklotatran Poltár ( III. liga SD U19),na základe SDZ, ZoS za porušenie povinnosti vyplývajúcich z 
ustanovení RS SsFZ 2019/2020 kap. XVI bod 1c, f a SP čl. 57 ods. 2 v stretnutí 7. kola III. ligy SD U19 Poltár - 
Dolný Kubín, DS - pokuta 50 €  podľa čl. 64/ 4 DP. 
U 355: FK Poltár ( III. liga MD U17), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2019/2020 kap. XX bod 21b 
za pokles počtu hráčov pod 7 v MFS (prvý prípad) 7. kola III. ligy MD U17 Poltár - Dolný Kubín dňa 14.09.2019 
podľa čl. 64/1a DP a čl. 82g SP. DS - pokuta 50 €,  podľa čl. 64/4 DP.  
U 356: FK Nová Ba ňa ( III. liga MD U17), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2019/2020 kap. XX bod 
21b za nenastúpenie družstva na MFS (tretí prípad) 7. kola III. ligy U17 Nová Baňa - Tisovec dňa 14.09.2019 podľa 
čl. 59 a čl. 64/1a DP a čl. 82b SP. DS - pokuta 200 €  podľa čl. 64/4 DP a vylú čenie z majstrovskej sú ťaže III. 
ligy MD U17  v súlade s čl.12 ods 1 SP SFZ a RS 2019/2020 kap. XX bod 21a (tri kontumácie v priebehu 
súťažného ročníka 2019/ 2020) na dobu do 30.06.2020  podľa čl. 30/ 1, 2 DP. Žiada KM SsFZ o anulovanie 
výsledkov družstva.    
U 357: FK AKADÉMIA JUVENTUS Žilina ( II. liga žiačky WU15), na základe podnetu KFŽ SsFZ za porušenie RS 
2019/2020 kap. XX bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS (prvý prípad) 2. kola II. ligy žiačok Žilina - Zvolen 
dňa 15.09.2019 podľa čl. 59 a čl. 64/1a DP a čl. 82b SP. DS - pokuta 50 € , podľa čl. 64/4 DP. 
U 358: FK Mesta Torna ľa ( IV. liga skupina JUH), na základe vyjadrení klubov a vlastných zistení zastavuje 
disciplinárne konanie  voči klubu podľa čl. 78/5b DP. 
U 359: TJ Sokol Medzibrod  (IV. liga skupina JUH), na základe OZN a správy DZ zo stretnutia 7. kola medzi TJ 
Sokol Medzibrod - MŠK Tisovec dňa 15.09.2019 za nedodržanie U251 a porušenie RS SsFZ ( nefunkčná tlačiareň) 
podľa čl. 64/1a DP. DS - pokuta 100 € podľa čl. 64/4 DP. 
U 360: TJ Santrio Láza ( V. liga skupina D),  berie na vedomie vyjadrenie TJ Santrio Láza U279, zastavuje 
disciplinárne konanie  voči klubu podľa čl. 78/5b DP. 
U 361: FK Jesenské ( V. liga skupina D), berie na vedomie vyjadrenie FK Jesenské U280, zastavuje 
disciplinárne konanie  voči klubu podľa čl. 78/5b DP. 
U 362: Peter Padych 1005862 ( tréner, FK Čadca),  berie na vedomie vyjadrenie k U312. Pokračuje v 
disciplinárnom šetrení a žiada menovaného o vyjadre nie k pôsobeniu ako tréner pri  inom družstve dospelých ( 
Vysoká nad Kysucou - 5. liga) čo je v rozpore s bodom 5 článku XIV. RS SsFZ 2019/2020, podaním cez ISSF v 
termíne do 24.09.2019  



U 363: ŠK Gbe ľany (V. liga skupina A), na základe podnetu KR SsFZ za nahratie nekvalitného videozáznamu ( 
zverejnenie prvého polčasu kamera nebola umiestnená na statíve, druhý polčas snímaná iba jedna polovica HP aj 
to v zrýchlenom režime), z MFS 7. kolo V. liga skupina A ŠK Gbeľany - OFK Kotešová zo dňa 15.9.2019 čo je 
porušenie RS SsFZ 2019/2020 kapitola XVII/ bod 1,2,3,4,5 a čl.64/1DP. DS - pokuta 100 €  podľa čl.64/4 DP. 
U 364: OFK 1950 Priechod (V. liga skupina C), na základe podnetu KR SsFZ za nahratie neúplného 
videozáznamu ( zverejnenie len prvého polčasu), z MFS 7. kolo V. liga skupina C medzi Priechod - Krupina 
hraného dňa 15.09.2019 podľa kap. XVII bod 1 RS SsFZ 2019/2020. DS - upozornenie  podľa čl. 10 DP a žiada o 
splnenie povinnosti nahra ť videozáznam v dodato čne určenom termíne  do 24.09.2019 pod následkami 
ďalších DS. 
U 365: Jaroslav Kyzek 1024731 (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. Uhradi ť 10 € na účet SsFZ do 
24.09.2019 (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ do 01.10.2019) pod ďalšími DS v zmysle DP.  
U 366: MFK Detva, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac 
august 2019 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS - pokuta 100 €  podľa čl. 64/2, 6 DP. DK SsFZ stanovuje 
novú lehotu úhrady MZF do 24.09.2019  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 a DK SsFZ doklad o úhrade nedoplat ku .   
U 367: MFK Zvolen, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac 
august 2019 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS - pokuta 100 €  podľa čl. 64/2, 6 DP. DK SsFZ stanovuje 
novú lehotu úhrady MZF do 24.09.2019  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 a DK SsFZ doklad o úhrade nedoplat ku . 
U 368: FK Pokrok Stará Bystrica, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie 
MZF za mesiac august 2019 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS - pokuta 100 €  podľa čl. 64/2, 6 DP. DK 
SsFZ stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 24.09.2019  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 a DK SsFZ doklad o úhr ade nedoplatku . 
U 369: Andrej Miartuš1245126  (ŠK Sásová, V. liga skupina C), berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej 
U215  a podľa čl. 41/1, 2 DP podmiene čne upúš ťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne) a ur čuje skúšobnú dobu 
do 30.03.2020.  
U 370: Róbert Suth 1220468 ( ŠK Vinica V. liga skupina D), berie na vedomie žiadosť o zmenu DS  uloženej U220 
a rozhodla, že žiados ť zamieta.  
U 371: Lukáš Zelienka 1176225 ( FC Tatran Su čany), berie na vedomie žiadosť o zmenu DS  uloženej U255 a 
rozhodla, že žiados ť zamieta.  
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 edmich dní  odo d ňa oznámenia rozhodnutia 
disciplinárnej komisie ( čl.84 ods.1 DP).  
 
Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)  

1. Dňa 18. septembra 2019 vo veku 58 rokov nás po ťažkej chorobe opustil kolega Ľubomír Polonec. 
Posledná rozlú čka so zosnulým bude v piatok 20. septembra o 15:30 hod. v dome smútku 
v Podhradí. Česť jeho pamiatke. 

2. Prerokované podnety: Strá ňavy  (Stráňavy – Makov) – 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) – postúpené DK SsFZ, Brezno  (Lieskovec - Brezno) - sťažnosť 
neopodstatnená, zároveň nespĺňa náležitosti kapitoly XIX, ods. 1, písm. b) RS 2019/2020 (voči situáciám 
uvedených v bodoch sťažnosti sa nie je možné v zmysle RS sťažovať), Tepli čan (Oravská Jasenica - 
Tepličan) - 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). 

3. Náhradné fyzické previerkyR 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 nepredl ožili.  Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a 
pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. 

4. 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.  

5. Kontaktné údaje R: Ján Krupík – jan.krupik6172@gmail.com, 0910 773 887. 
6. Ospravedlnenia R: 

Babinský  - 10. - 13.10., Hraško  - 9. - 13.10., Hlaváčik  - 19. - 20.10., Kyzek  - 28.9. (oneskorene), Scherer  
- 5.- 6.10., Dodok  - 5.10., 12.10., Barboriak  - 5. - 6.10., Polomský  - 5. - 6.10., Mensár  5.10., Janíček - 
30.9. - 4.10., Schober - 5. - 7.10., 1. - 4.11., Riša  - 12. - 13.10., Truban  - 5. - 6.10., Bátory  - 5.10., 
pracovné dni od októbra do konca jesennej č.,  Balogh  - 28.9., 5.10.,  
Ospravedlnenia DZ:  
Kučera - 5.10., 11.-13.10., Králka  - 6. - 13.10., Macek  - pracovné dni od 5.10., 
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zasla ť obratom na mail: 
delegacia.ssfz@gmail.com. 



 
 
Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)  
1. Kontumuje MFS: 

a) 2. kola II. ligy žiačok WU15, AKADÉMIA JUVENTUS Žilina - MFK Zvolen, priznáva 3 body a skóre 3:0 v 
prospech MFK Zvolen, v zmysle SP čl. 82/1/b (nenastúpenie na MFS). Berie na vedomie podanie AKADÉMIA 
JUVENTUS Žilina k nenastúpeniu na MFS (ID 114709). FK AKADÉMIA JUVENTUS Žilina odstupujeme na 
doriešenie DK. 
2. Schva ľuje žiados ť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia v zmysle SP čl. 36/2: 

a) MFS 3. kola II. ligy žiačok WU15, MŠK Rimavská Sobota - FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná 
Ždaňa, dňa 22.09.2019 (nedeľa) o 13:00 hod. (zmena hracieho času). 
3. Oznamuje  FK, že pre súťažný ročník 2019/2020 sú v ISSF stále pripravené na prihlasovanie nasledujúce 
ženské súťaže SsFZ: 

II. ligadorastenky WU19  (ročník 2001 a mladšie) 
Ligaprípraviek WU11  (ročník 2009 a mladšie) 

Prihlášky si FK aktivujúcez ISSF → Elektronickápodateľňa → Prihláška do súťaže. Žiadame FK, aby v prípade 
záujmu o účasť v ženských súťažiach SsFZ svoje družstvá obratom prihlásili. 
4. Slovenskýfutbalovýzväz v spolupráci s UEFA organizuje projek tzákladného 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. 
5. Aj v roku 2019 pokračuje projekt SFZ “Festival ForGirls”, 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 
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-metodickákomisia (predsedaVojtechKová č) 
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 licenci e. 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 Grassroot s 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 

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

uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hrá ča. 
V opačnom prípade  registračné miesto na SsFZ žiados ť 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 akýchko ľvek ďalších otázok súvisiacich s RaPP  kontaktujte   rapp@futbalsfz.sk.,  prípadne 
vedúceho sekretára SsFZ 0915 827 656.  
5. Na základe podnetu MFK MŠK Námestovo vo veci doplatenia odstupného (nesprávne určená výška v zmysle 

RaPP) za transfer hráčov bez obmedzenia z MŠK Námestovo do TJ Tatran Oravské Veselé  nariaďujeme FK 
Tatran Or. Veselé doplatiť odstupné za hráčov nasledovne: 

• Sebastián Müller (130602) z 3.7.2019, podľa čl. 37a – jednorazové odstupné, podľa tabuľky č. 1a, 
s uplatnením čl. 37 (1) je jednorazová suma odstupného vo výške 200 € (prostredníctvom MZF 
uhradené 100 €) – 100 €- doplati ť, 

• Michal Pleva (1305666) z 9.7.2019, v zmysle čl. 37(1), podľa 37b, tabuľka č.2 jednorazové odstupné vo 
výške 1000 € (prostredníctvom MZF uhradené 200 €) – 900 € doplati ť. 

Na základe hore uvedeného nariaďujeme FK Tatran Oravské Veselé  predložiť DK SsFZ najneskôr do 
25.9.2019 doklad o úhrade doplatkov odstupného za transfer hráčov z MŠK Námestovo, prípadne hodnoverný 
doklad potvrdený štatutárom MŠK Námestovo o urovnaní pohľadávky. Prípad odstupujeme DK. 

 
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. 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 

3. 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. 

 
Delegovanie: 

1. kolo MCHL SFZ 2019, skupina G -  25.9.2019 (streda) od 9,00 ZŠ Tr. SNP20, B. Bystrica (A. Melicher, M. 
Štrba). 

 


