
Spravodajca č. 13/2019-20      27. 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. 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  
• 16.10.2019 /streda/ o 14,30 hod. 15.kolo TIPOS III. liga L. Štiavnica – Martin  
• 26.10.2019 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo TIPOS III. liga L. Štiavnica – Námestovo  
• 31.10.2019 /streda/  o 14,00 hod. 14.kolo TIPOS III. liga Martin – Fi ľakovo  
• 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  

2. ŠTK zamietla odvolanie FK Lučenec voči hernému postihu – kontumácia stretnutia Žarnovica – Lučenec. 
3. Nedostatky v MFS: Rajec  /nedostatočná US/, Tvrdošín  /umiestnenie videokamery v rozpore s RS SsFZ 

2019/2020 kap. XVII/2 – vykonať nápravu/, Poltár – S. Ďarmoty /oneskorený začiatok - opodstatnene, zranenie 
hráča pred UHČ/, Vysoká n. K. – Čierne /oneskorený začiatok, opodstatnene, predzápas mládeže/, Buzitka 
/umiestnenie videokamery v rozpore s RS SsFZ 2019/2020 kap. XVII/2 – vykonať nápravu/ 

4. 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:  
• 25.09. 2019, 3.kolo, 17:00 ,  ST, IV. liga U19, sk. Juh, Tornaľa – R. Sobota, zmena HČ , poplatok v MZF 
• 27.09.2019, 9.kolo,14:30/16:30, PA, III. liga U15/U13, sk. A, Predmier – Teplička n. V. 
• 28.09.2019, 9.kolo,13:00, SO, V. liga U19, sk. D, Divín – Tomášovce, zmena HČ 
     poplatok v MZF   
• 28.09.2019, 9.kolo,10:00/12:30, SO, V. liga U15/U13, sk. C, N. Baňa – JUPIE, obrátené poradie U13/U15, 

zmena HČ,  
• 30.09.2019, 9.kolo,15:30/17:00, PO, III. liga U15/U13, sk. B, Zuberec – Bešeňová 
     poplatok v MZF 
• 02.10. 2019, 3.kolo, 13:00/15:00, ST, III. liga U15/U13,sk. C, Brusno – Senohrad  
     poplatok v MZF 
• 02.10.2019,8.kolo, II. liga U15/U13,sk.Juh, 14:00/16:00, ST, Sliač – Revúca, ihrisko  Sliač, zmena HP, poplatok 

v MZF 
• 02.10. 2019, 3.kolo, 16:00 ,  ST, IV. liga U19, sk. Sever, Tvrdošín – Zuberec  
     poplatok v MZF 
• 02.10. 2019, 3.kolo, 16:00 ,  ST, IV. liga U19, sk. Sever, O. Jasenica - Rosina poplatok v MZF 
• 04.10.2019, 3.kolo,15:30, SO, V. liga U19, sk, C, Látky – Hrochoť poplatok v MZF 
• 05.10.2019, 10.kolo, 10:00, SO, IV. liga U19, sk, Sever, Tvrdošín – Bytča,  
• 05.10.2019, 10.kolo, 15:00, SO, V. liga U19, sk. C, Žarnovica B – Očová, zmena HČ 
• 06.10.2019, 10.kolo, 10:30, NE, V. liga U19, sk. A, Radoľa – Nededza, zmena , poplatok v MZF 
• 07.10.2019, 10.kolo, 15:00/ /16:45, PO, III. liga U15/U13, sk. B, Bešeňová - Ľubochňa, zmena HČ, poplatok v 

MZF 
• 12.10.2019,11.kolo,10:00/12:30, SO, III. liga U17/U19, Čadca - Tisovec  



• 19.10.2019, 12.kolo, 10:00, SO, IV. liga U19, sk, Sever, Tvrdošín – Predmier,  
2. KM neschva ľuje zmeny  termínov, UH Č a HP v MFS:  
o 13.kolo, IV. liga U19, Makov – Stráňavy, potrené predohrať. 
3. KM naria ďuje odohra ť MFS - zmena HČ - nedostatok R : 
III.liga U15/U13, sk. B,10.kolo, 06.10.2019,10:00/11:40, Závažná Poruba –  
    Oravská Lesná zmena HČ , ISSF 
4.KM kontumuje MFS : 
• V. liga U19, sk. D, 21.09.2019, 8.kolo, „TJD“ Príbelce - TJ Jednota Málinec , priznávame 3 body a  skóre 3:0 

v prospech  „TJD“ Príbelce, podľa SP čl.82/b - nenastúpenie H na stretnutie 
• IV. liga U19, sk. Sever, 25.09.2019, 3.kolo, TJ Fatran Turzovka – ŠK Belá, priznávame 3 body a  skóre 3:0 

v prospech TJ Fatran Turzovka, podľa SP čl.82/b - nenastúpenie H na stretnutie 
5. KM schva ľuje výsledky stretnutí riadené „R laik“ zaevidované v ISSF: 
III. liga U15, sk. B, 21.09.2019, 8.kolo, Bešeňová – Trstená 1:1(1:1)   
III. liga U13, sk. B, 21.09.2019, 8.kolo, Bešeňová – Trstená  11:0 ( 6:0) 
III. liga U13, sk. B, 21.09.2019, 8.kolo, Lisková – Ľubochňa  0:14 ( 0:7) ISSF 
6. KM odstupuje DK:  
• TJ Jednota Málinec, V.liga U19, sk. D, 21.09.2019, 8.kolo, „TJD“ Príbelce - TJ Jednota Málinec, SP čl.82/b - 

nenastúpenie H na stretnutie 
• ŠK Belá, IV. liga U19, sk. Sever, 25.09.2019, 3.kolo, TJ Fatran Turzovka – ŠK Belá, SP čl.82/b - nenastúpenie 

H na stretnutie, 2. kontumácia 
• FK Predmier - zistenia KM a podania H k stretnutiu III. liga U15, sk. A, Stráňavy – Predmier    
• FK Brezno  - zistenia KM – nedostatky v stretnutí ,  III. liga U19/U17, Brezno  – MŠK Novohrad Lučenec 
. KM odstupuje KR:  
R – Štefan Káčerík ( 1233281), stretnutiu III. liga U15, sk. A, Stráňavy – Predmier    
7. KM berie na vedomie:  
TJ Jednota Málinec, V. liga U19, sk. D, 21.09.2019, 8.kolo, oznámenie o nenastúpení  na stretnutie „TJD“ Príbovce 
- TJ Jednota Málinec 
8. KM oznamuje :  
S dostatočným časovým predstihom upozorňujeme funkcionárov FK , ktorých družstvá mládeže štartujú v 
súťažiach riadených SsFZ, že KM pripravuje stretnutia so zástupcami FK mládežníckych sú ťaží.  
 Uskutočnia sa  
• Sever 22.10.2018 v utorok od 16:00 v Penzióne Fontána  v Bešeňovej, 
• Juh 15.10.2019 v utorok od 16:00 v Reštaurácii DUVOX v Kriváni. 
Cieľom uvedených stretnutí je neformálna diskusia o pripravovanej reorganizácii mládežníckych súťaží v SsFZ a 
výmena informácii.  
 Ďalšie informácie budú zverejnené v budúcom Spravodajcovi. 
9. KM žiada FK:  
- oznámiť KM, ak má FK videotechniku - zabudovaný kamerový systém,  do 30.09.2019 na 
mladežssfz@.gmail.com 
 - FK Poltár – opätovne  o zdôvodnenie ( Poltár – D. Kubín, U19/U17,) neúčasť trénerov a vedúcich   družstiev D,  
Vyjadrenie zaslať podaním v ISSF na KM do 30. 09. 2019 , v prípade nedodržanie termínu odstúpime DK. 
10. KM upozor ňuje FK :  
a) Hriňová (už 2. krát ),Jesenské, Selce, Kalinovo, Ľubochňa, Chlebnice, Nededza, Podvysoká, Terchová, Bánova 
– na dodržiavanie UHČ U13, v prípade opätovného( 3-tieho) 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 372 Marcel Mucha 1218371  ( FK 09 Bacúch, V. liga skupina C), vylúčený za hrubé nešportové správanie ( ďalej 
len HNS) voči delegovanej osobe ( ďalej len DO) podľa               čl. 48/1c DP. DS - 2 týždne, podľa čl.48/2b DP, 
od 16. 09.2019  
U 373: Samuel Majoroš 1346768 (FK Rajec, V. liga dorast U19 skupina A), vylúčený za HNS - udretie súpera 
nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl.49/1b  DP. DS - na 2 týždne , podľa čl.49/2b  DP, od 22.09.2019.  
U 374: Patrik Porubský 1275159 ( ŠK Prameň Kováčová, V. liga dorast U19 skupina C), vylúčený za HNS - 
úmyselné hranie rukou mimo PU v jasnej gólovej príležitosti podľa čl.46/1a DP. DS - na 1 sú ťažné stretnutie , 
podľa čl.46/2  DP, od 22.09.2019.  
U 375: Ján Sta ňo 1129986 ( FO Tatran Sučany, V. liga skupina B), vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c  DP. 
DS -  3 týždne , podľa čl.  48 /2b  DP, od 22.09.2019  



U 376: Ján Zimen 1218749 ( TJ Fatran Varín, V. liga skupina A), vylúčený za HNS - udretie súpera nadmernou 
silou podľa čl.49/1b DP. DS -  na 2 týždne , podľa čl.49/2b  DP, od 23.09.2019.   
U 377: Tomáš Tóth 1207486 ( OŠK Radzovce, V. liga skupina D), vylúčený za HNS - sotenie súpera rukou vo 
vyloženej gólovej príležitosti podľa čl.46/1b DP. DS - na 1 sú ťažné stretnutie , podľa čl.46 /2  DP, od 23.09.2019.   
U 378: Adam Be ľa 1252392 ( TJ Jednota Málinec, V. liga skupina D), vylúčený za HNS  voči DO, podľa čl. 48/1c  
DP. DS -  na 3 týždne , podľa čl.48 /2b  DP, od 23.09.2019.  
U 379: Pavel Oravec 1117515 ( TJ Družstevník Mýtna, V. liga skupina D), vylúčený za HNS - stiahnutie súpera 
rukami v jasnej gólovej príležitosti v pokutovom území, podľa čl.46/1b DP. DS -  na 1 sú ťažné stretnutie , podľa 
čl.46 /2  DP, od 23.09.2019.   
U 380: Martin Rep ček 1208607 ( ŠK závažná Poruba, IV. liga SEVER), na základe Zápisu o stretnutí ( ďalej len 
ZoS), Správy delegáta zväzu ( ďalej len SDZ) a doplňujúcej SDZ, za HNS voči DO po udelení ČK po 2 ŽK na 
hracej ploche, podľa 48/1c DP.  DS -  na 3 týždne , podľa čl.48 /2b  DP, po uplynutí disciplinárnej sankcie  U 
389. 
U 381: Michal Baran 1155593  (OŠK Bešeňová, V. liga skupina B). Berie na vedomie vyjadrenie k U317. Na 
základe  ZoS, SDZ, vylúčený za HNS  - kopnutie súpera nadmernou silou  v  7.kole V.ligy skupina B Bešeňová - 
Vrútky 15.09.2019 podľa čl.49/1b DP. DS - 2 týždne  podľa čl.49/2b DP, od 16.09.2019.  Ruší účinky ochranného 
opatrenia U317. 
Vylú čení po 2. ŽK. DS – nepodmiene čné pozastavenie výkonu športu na 1 sú ťažné stretnutie, pod ľa čl. 
9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:  
U 382: Ján Majer čík 1238950 ( ATTACK Vrútky, V. liga skupina B) 
U 383: Ján Anderko 1291797 ( MFK Žarnovica, IV. liga dorast U19 skupina JUH) 
U 384: Jakub Šarkozi 1352920 ( MFK Žarnovica, IV. liga dorast U19 skupina JUH) 
U 385: Tomáš Chlebek 1366390 ( TJ Slovan Skalité, V. liga dorast U19 skupina A) 
U 386: Timotej Kolen 1333034 (TJ Máj Ružomberok - Černová, V. liga dorast U19 sk. B),     všetci od 22.09.2019  
U 387: Martin Buckul čík 1261849 ( MŠK Námestovo, III. liga STRED), 
U 388: Marek Padala 1155523 ( OFK Teplička nad Váhom, IV. liga SEVER), 
U 389: Martin Rep ček 1208607 ( ŠK závažná Poruba, IV. liga SEVER), 
U 390: Lukáš Selecký 1335831 ( ŠK Hrochoť, V. liga dorast U19 skupina C), 
U 391: Tibor Nagy 1300756 ( 1.FK Buzitka, V. liga skupina D), 
U 392: Samuel Šefara 1346280  ( FK Predmier, III. liga SŽ U15 skupina A), všetciod 23.09.2019.                
DS po 5. ŽK – nepodmiene čné pozastavenie výkonu športu na 1 sú ťažné stretnutie, pod ľa čl. 37/5a DP:  
U 393: Tadeáš Ťapaj 1305177 ( ŠK Tvrdošín, IV. liga skupina SEVER),  
U 394: Jozef Rerich 1200000 ( OTJ Hontianske Nemce, V.liga skupina C), obaja od 23.09.2019  
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správani a sa divákov a ostatných oznamov v zmysle DP:  
U 395: Ladislav Škantár 1388839 ( vedúci mužstva FK 09 Bacúch V. liga skupina C), na základe  SDZ a OZN, za 
porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ ( nepodpísanie OZN po stretnutí 7. kolo V.liga skupina C medzi 
Ladomerská Vieska - Bacúch dňa 15.09.2019), podľa čl. 64/ 1a DP. DS - 2 týždne nepodmiene čne zákaz 
výkonu funkcie vo všetkých stretnutiach FK 09 Bacúc h, podľa čl. 64/ 3 DP, od 27.09.2019  

U 396: ATTACK Vrútky   (V. liga skupina B), berie na vedomie vyjadrenie k U318. 
U 397: Marián Kostelný 1148370  (FK Predmier III. liga SŽ U15 skupina A, lekár), na základe ZoS, podnetu KM 
SsFZ a vyjadrenia FK Predmier a VM Juraja Bajzu v MFS 8. kola III. ligy SŽ U15 skupina A medzi TJ Slovan 
Podvysoká - FK Predmier dňa 22.09.2019 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 hrá čskej lavi čky 
a do priestorov extra sedenia vo všetkých stretnuti ach FK Predmier od 23.09.2019 podľa čl. 48/2a DP a čl. 
19/1,2 DP. 
U 398: Tomáš Hollý 1172892 ( FK Rajec IV. liga skupina SEVER), na základe OZN, SDZ za HNS  voči  DO po 
stretnutí 8. kola IV. ligy SEVER medzi ŠK Rajec - OŠK Rosina dňa 22.09.2019, začína disciplinárne konanie. 
Žiada menovaného o vyjadrenie k disciplinárnemu pre vineniu v termíne do 01.10.2019  prostredníctvom ISSF. 
Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon špor tu a akejko ľvek funkcie vo všetkých stretnutiach 
FK Rajec od 23.09.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3b,c, 6,7,  čl.43/1,2a,4 DP.  

U 399: Matej Fraštia 1220886  ( FK Rajec IV. liga skupina SEVER), na základe OZN, SDZ  za HNS po stretnutí 
voči hráčom hostí po stretnutí 8. kolo IV. liga skupina SEVER medzi ŠK Rajec - OŠK Rosina 22.09.2019, začína 
disciplinárne konanie. Žiada menovaného o vyjadrenie k disciplinárnemu pre vineniu do 01.10.2019  
prostredníctvom ISSF. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon špor tu a akejko ľvek funkcie vo 
všetkých stretnutiach FK Rajec od 23.09.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3b,c, 6,7,  čl.43/1,2a,4 
DP.  
U 400: Pavol Kuman čík 1011915 ( HU FK Rajec IV. liga skupina SEVER),  na základe OZN, SDZ, začína 
disciplinárne konanie za porušenie povinnosti organizátora stretnutia - incidenty  po stretnutí 8. kolo IV. liga 
skupina SEVER medzi Rajec - Rosina 22.09.2019. Žiada o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 01.10.2019. 
Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon akej koľvek funkcie vo všetkých stretnutiach FK Rajec 
od 23.09.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3b,c, 6,7,  čl.43/1,2a,4 DP.  

U 401: FK Rajec ( IV. liga skupina SEVER),  na základe OZN, SDZ  začína disciplinárne konanie za porušenie 
povinnosti organizátora stretnutia - incidenty  po stretnutí 8. kolo IV. liga skupina SEVER medzi Rajec - Rosina 
22.09.2019. Žiada o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 01.10.2019. FK žiada o zaslanie lekárskej správy 
zranenia hráča Daniel Hnát 1291021( s uvedením predpokladanej doby liečenia), ktoré mu bolo spôsobené v 
stretnutí,  v termíne do 01.10.2019.  



U 402: Andrej Kurucár 1249349 ( OŠK Rosina IV. liga skupina SEVER),na základe SDZ začína disciplinárne 
konanie za surovú hru - kopnutie súpera brutálnym spôsobom. Žiada  o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 
01.10.2019. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon špor tu a akejko ľvek funkcie vo všetkých 
stretnutiach OŠK Rosina od 23.09.2019 až do vyrieše nia prípadu podľa čl.71/1,2,3b, 6,7,  čl.43/1,2a,4 DP.  

U 403: Juraj Malik 1161630  (Vysoká nad Kysucou V. liga skupina A),na základe OZN, SDZ, začína disciplinárne 
konanie za HNS po stretnutí voči DO 8. kolo V. liga skupina A medzi Vysoká nad Kysucou - Čierne 21.09.2019. 
Žiada  o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 01.10.2019. Predbežným ochranným opatrením zastavuje 
výkon športu a akejko ľvek funkcie vo všetkých stretnutiach Vysoká nad Kys ucou od 22.09.2019 až do 
vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3b,c, 6,7,  čl.43/1,2a,4 DP.  

U 404: Milan Dorman  ( Usporiadateľ Vysoká nad Kysucou V. liga skupina A), na základe OZN, SDZ, začína 
disciplinárne konanie za HNS po stretnutí voči DO 8. kolo V. liga skupina A medzi Vysoká nad Kysucou - Čierne 
21.09.2019. Žiada  o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 01.10.2019. Predbežným ochranným opatrením 
zastavuje výkon akejko ľvek funkcie vo všetkých stretnutiach Vysoká nad Kys ucou od 22.09.2019 až do 
vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3b,c, 6,7,  čl.43/1,2a,4 DP.  

U 405: Ladislav Kuba čák 1390205 ( HU Vysoká nad Kysucou V. liga skupina A), na základe OZN, SDZ, začína 
disciplinárne konanie za porušenie povinnosti organizátora stretnutia - incidenty  po stretnutí 8. kolo V. liga skupina 
A medzi Vysoká nad Kysucou - Čierne 21.09.2019. Žiada  o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 01.10.2019. 
Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon akej koľvek funkcie vo všetkých stretnutiach Vysoká 
nad Kysucou od 22.09.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3b,c, 6,7,  čl.43/1,2a,4 DP.  

U 406: TJ Spartak Vysoká nad Kysucou  ( V. liga skupina A), na základe OZN, SDZ  začína disciplinárne konanie 
za porušenie povinnosti organizátora stretnutia - incidenty  po stretnutí 8. kolo V. liga skupina A medzi Vysoká nad 
Kysucou - Čierne 21.09.2019. Žiada o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 01.10.2019.  

U 407: TJ Družstevník Mýtna ( V. liga skupina D),  na  na základe OZN, SDZ  za HNS - urážlivé pokrikovanie 
priaznivca futbalové klubu voči DO počas stretnutia 8. kolo V. ligy skupina D Olováry - Mýtna 22.09.2019, podľa 
čl.58/ 1a DP. DS - pokuta 100 € , podľa čl. 58/3  DP.        

U 408: TJ Jednota Málinec (V. liga dorast U19 skupina D), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 
2019/2020 kap. XX bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS 8. kola V. ligy dorast U19 skupina D (prvý prípad) 
medzi TJD Príbelce - TJ Jednota Málinec dňa 21.09.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP a čl. 82/1b SP. DS - pokuta 50 
€ podľa čl. 64/4 DP. 
U 409: MFK Nová Ba ňa (III. liga SŽ U15 skupina C), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2019/2020 
kap. XX bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS 2. kola III. ligy SŽ U15 skupina C (prvý prípad) medzi MFK 
Nová Baňa - MŠK NOVOHRAD Lučenec dňa 18.09.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP a čl. 82/1b SP. DS - pokuta 50 €  
podľa čl. 64/4 DP. 
U 410: MFK Nová Ba ňa (III. liga MŽ U13 skupina C), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2019/2020 
kap. XX bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS 2. kola III. ligy MŽ U13 skupina C (prvý prípad) medzi MFK 
Nová Baňa - MŠK NOVOHRAD Lučenec dňa 18.09.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP a čl. 82/1b SP. DS - pokuta 50 €  
podľa čl. 64/4 DP. 
U 411: ŠK Belá ( IV. liga dorast U19 skupina SEVER), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2019/2020 
kap. XX bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS 3. kola IV. ligy dorast U19 skupina SEVER (druhý prípad) 
medzi TJ Fatran Turzovka - ŠK Belá dňa 25.09.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP a čl. 82/1b SP. DS - pokuta 100 €  
podľa čl. 64/4 DP. 
U 412: Akadémia Juventus Žilina   II. liga žiačky WU15 SsFZ), na základe podnetu KŽF SsFZ za porušenie RS 
2019/2020 kap. XX bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS 3. kola II. ligy žiačok WU15 (druhý prípad) medzi 
JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka - AKADÉMIA JUVENTUS Žilina dňa 22.09.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP 
a čl. 82/1b SP. DS - pokuta 100 €  podľa čl. 64/4 DP. 
U 413: Ľubomír Belko 1165107  ( 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 
02.10.2019 (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ do 08.10.2019) pod ďalšími DS v zmysle DP. 
U 414: FK Tatran Oravské Veselé, na základe nesplnenia nariadenia Matričnej komisie  SsFZ - Spravodajca č.12, 
2019/2020 bod 5, začína disciplinárne konanie a žiada klub predloži ť DK SsFZ najneskôr do 01.10.2019 
doklad o úhrade doplatkov odstupného za transfery h ráčov z MŠK Námestovo  ( Sebastián Müller 1306021 , 
transfer - 03.07.2019, v zmysle RaPP čl. 37a – jednorazové odstupné, podľa tabuľky č. 1a, s uplatnením čl. 37 (1) - 
jednorazová suma odstupného vo výške 200 € (prostredníctvom MZF uhradené iba 100 €) – nutné doplati ť 100€, 
• Michal Pleva 1305666 , transfer - 09.07.2019, v zmysle RaPP čl. 37(1), podľa 37b, tabuľka č.2 jednorazové 
odstupné vo výške 1000 € (prostredníctvom MZF uhradené iba 200 €) – nutné  doplati ť 800 € ( spolu 900 €) a 
predložiť doklad potvrdený štatutárom MŠK Námestovo o urovnaní pohľadávky na sekretariát SsFZ. DK ukladá 
predbežné opatrenie pozastavenie sú ťažnej činnosti do uhradenia záväzku vo či MŠK Námestovo , podľa 
čl.43/ 5 DP, od 30.09.2019.  
Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní 
povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas 
pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne 
sankcie (článok 64 ods. 7).  
U 415: OFK Priechod ( V. liga skupina C , berie na vedomie splnenie U364. 
U 416: TJ Spartak Vysoká nad Kysucou ( V. liga skupina A), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nahratie 
neúplného videozáznamu ( zverejnenie prvého polčasu  38:01), z MFS 8. kolo V. liga skupina A TJ Spartak Vysoká 
nad Kysucou - ŠK Čierne hraného dňa 21.9.2019  podľa kap. XVII bod 1 RS SsFZ 2019/2020. DS - upozornenie  



podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahra ť celý videozáznam v dodato čne určenom termíne  do 
01.10.2019 pod následkami ďalších DS. 
U 417: TJ Slovan Skalité  ( V. liga skupina A), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ  podnetu za nahratie 
videozáznamu v nesprávnom formáte, z MFS 8. kolo V. liga skupina A Skalité -  Strečno dňa 22.9.2019  podľa kap. 
XVII bod 1 RS SsFZ 2019/2020. DS - upozornenie  podľa čl. 10 DP a ukladá ochranné opatrenie v príkaze 
nahráva ť videozáznam v predpísanom formáte.  
U 418: FK Brezno  ( V. liga skupina C), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nahratie neúplného 
videozáznamu ( zverejnenie prvého polčasu  do 37 min., z MFS 8. kolo V. liga skupina C Brezno - Jakub dňa 
22.9.2019  podľa kap. XVII bod 1 RS SsFZ 2019/2020. DS - upozornenie  podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie 
povinnosti nahra ť celý videozáznam v dodato čne určenom termínedo 01.10.2019  pod následkami ďalších 
DS. 
U 419: MFK Detva, na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U366 ( splniť záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac 
august 2019) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia. DS - pokuta 200 €  a predbežné 
opatrenie pozastavenie sú ťažnej činnosti  do uhradenia záväzku vo či SsFZ podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP,  
od 30.09.2019. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak 
klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, 
odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie 
disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát SsFZ 
a DK SsFZ.   
U 420: MFK Zvolen, na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U367 ( splniť záväzok voči SsFZ za MZF - mesiac 
august 2019) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia. DS - pokuta 200 €  a predbežné 
opatrenie pozastavenie sú ťažnej činnosti  do uhradenia záväzku vo či SsFZ podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP,  
od 30.09.2019. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak 
klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, 
odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie 
disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát SsFZ 
a DK SsFZ.   
U 421: FK Pokrok Stará Bystrica, na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U368 ( splniť záväzok voči SsFZ za 
MZF - mesiac august 2019) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia. DS - pokuta 200 €  a 
predbežné opatrenie pozastavenie sú ťažnej činnosti  do uhradenia záväzku vo či SsFZ podľa čl. 43/5 DP a čl. 
64/2,4 DP,  od 30.09.2019. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné 
stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné 
stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo 
ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát 
SsFZ a DK SsFZ.   
U 422: Robert Suth 1220468 (ŠK Vinica V. liga skupina D), berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U: 220 
a podľa čl. 41/1, 2 DP, podmiene čne upúš ťa od výkonu jej zvyšku    (1 týžde ň) a určuje skúšobnú dobu do 
31.12.2019. 
U 423: Erik Rácz 1354691 (MŠK Rimavská Sobota), berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 349 a 
žiadosť zamieta ( nespĺňa podmienku čl.41/1 DP). 

U 424: MŠK Novohrad Lu čenec  ( TIPOS III. liga STRED), berie na vedomie  odvolanie voči  U281 ( ID 115093 zo 
dňa 19.09.2019, doplnené mailom zo dňa 19.09.2019). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje  a podľa čl. 84/8 
DP predkladá veci Odvolacej komisii SsFZ.  

U 425: Marian Lauer 1317007 ( delegát zväzu), berie  na vedomie  odvolanie voči U 344 ( oznámené podaním v 
ISSF ID 115394 z 24.09.2019 a doplnené mailom 26.09.2019 a podaním v ISSF - ID 115552 z 26.09.2019).  
Odvolanie ID 115394 nespĺňalo náležitosti uvedené v čl.83 ods. 1 a 2, predseda disciplinárnej komisie vyzval 
menovaného, aby nedostatky odstránil v primeranej lehote. Zistené nedostatky odvolanie v určenej lehote podľa 
čl.84 ods 3 DP neboli vyššie uvedenými doplňujúcimi podaniami odstránené ( čl.83 ods. 1 písm. e, h), disciplinárna 
komisia konanie o odvolaní zastavuje,  podľa čl. 84/ 4 DP.  

U 426: Oznamuje  klubom,  funkcionárom,  hráčom  a  ostatným športovým odborníkom, že dňa 22.8.2019 bola VV 
SFZ schválená novela disciplinárneho poriadku SFZ , ktorá nadobúda ú činnos ť od 26.8.2019 . Konsolidované 
znenie disciplinárneho poriadku SFZ sa  

nachádza na webovom sídle SFZ : https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz -  
poriadky                                                                         

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskuto ční 03.10.2019 v sídle SsFZ.  

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. Prerokované podnety: Beše ňová  (Bešeňová – Vrútky) – sťažnosť neopodstatnená, zároveň nespĺňa 
náležitosti kapitoly XIX, ods. 1, písm. a) RS 2019/2020 (zaslaná neskoro, uhradiť poplatok 40 € v MZF), 
Lov ča (Lovča – Ladomerská Vieska) - sťažnosť neopodstatnená, zároveň nespĺňa náležitosti kapitoly XIX, 
ods. 1, písm. a) RS 2019/2020 (zaslaná neskoro,uhradiť poplatok 40 € v MZF). 

2. 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. 

3. 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.  

4. Ospravedlnenia R: 
Mikloš  - od 19.9. - 3.10. PN, Kucharský  - od 28.9. k dispozícii, Hones  - 11. - 13.10., 25. - 27.10., 
ŠtrbaMa . - 15.10 - 25.10., Bálint  - 12.10., Halfar  - 12.10., Danko - 12.10., 20.10., Žubor  - 5.10., 12.10., 
Petrík - 19. - 20. 10., Matula  - 26. - 27.10., Belko  - 28. - 29.9. (oneskorene), Štrba Ma.  -  pracovné dni, 
Moják  - 26.10., Vallo  - 5. - 6.10. (oneskorene), Mikloš  - 12.10., Dobrík  - 11. - 12.10. , Krajči - 29.9. 
k dispozícii. 
Ospravedlnenia DZ:  
Dobos  - 5.10., 19.10., Pastorek  - 26. - 27.10., Ivan  - 19. - 20. 10. 
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zasla ť obratom na mail: 
delegacia.ssfz@gmail.com. 

 
Odvolacia komisia (predseda Roman Horák)  
Odvolacie konania vedené pod č. k. OK-05/2019 vo veci odvolania TJ Tatran Oravské Veselé voči rozhodnutiu U 
155; č. k. OK-06/2019 vo veci odvolania TJ Tatran Oravské Veselé voči rozhodnutiu U 156; a č. k. OK-07/2019 vo 
veci odvolania OŠK Lieskovec voči rozhodnutiu U 112 bude pokračovať dňa 01.10.2019.  
 
Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)  
1. Kontumuje MFS: 

a) 3. kola II. ligy žiačok WU15, JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka - AKADÉMIA JUVENTUS Žilina, 
priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka, v zmysle SP čl. 82/1/b 
(nenastúpenie na MFS). Berie na vedomie podanie AKADÉMIA JUVENTUS Žilina k nenastúpeniu na MFS (ID 
115185). 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 10.10.2019 (štvrtok) o 15:30 hod. (zmena hracieho dňa a času), 

b) MFS 4. kola II. ligy žiačok WU15, MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Zvolen, dňa 10.10.2019 (štvrtok) 
o 12:00 hod. (zmena hracieho dňa a času), 

c) MFS 4. kola II. ligy žiačok WU15, AKADÉMIA JUVENTUS Žilina - MŠK Rimavská Sobota, dňa 
09.11.2019 (sobota) o 10:00 hod. (zmena hracieho dňa a času), 

d) MFS 5. kola II. ligy žiačok WU15, JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka - MFK Tatran Liptovský 
Mikuláš, dňa 02.10.2019 (streda) o 16:30 hod. (zmena hracieho dňa a času). 
3. 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. 
4.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. 
5. 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 
finančnú dotáciu na organizáciu festivalu do výšky 700 €. V prípade záujmu zo strany FK, kontaktujte prosím 
predsedu KŽF SsFZ Jána Matonoka (0905 770 016). 
 
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. Upozorňujeme funkcionárov FK, že 30.9.2019 sa končí letné registračné obdobie s obmedzením. Matrika SsFZ, 
v zmysle čl. 19 (4) schváli všetky podania, ktoré budú podané najneskôr 30.9.2019 do 24:00  a budú do tohto 
termínu  schválené hrá čom a materským klubom . Upozorňujeme zároveň že k uvedenému termínu sa končí 
aj letné registračné obdobie zo zahraničia. 



4. 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. 

5. Na základe podnetu ŠK Gbeľany vo veci doplatenia odstupného (nesprávne určená výška v zmysle v čase 
prestupu platného RaPP) za transfer hráča bez obmedzenia z ŠK Gbeľany  do TJ Fatran Varín, nariaďujeme TJ 
Fatran Varín doplatiť odstupné za hráča nasledovne: 

• Martin Cvacho(1218751) z 7.7.2018, podľa čl. 37 odstupné za amatéra tabuľka  odstupné od 24 do 33 
rokov -  jednorazová suma odstupného vo výške 500 € (prostredníctvom MZF uhradené 50 €) – 450 €- 
doplati ť, 

Na základe hore uvedeného nariaďujeme TJ Fatran Varín  predložiť DK SsFZ najneskôr do 2. 10. 2019 doklad 
o úhrade doplatku odstupného za transfer hráča z ŠK  Gbeľany, prípadne hodnoverný doklad potvrdený 
štatutárom ŠK Gbeľany 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. 

 
 


