Spravodajca č. 15/2019-20

11. 10.2019

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
Dňa 3.10.2019 sa uskutočnilo v B. Bystrici zasadnutie Výkonného výboru 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 súťaží dospelých a mládeže,
informácie predsedu TMK z rokovania komisie a prijal opatrenia.
Prerokoval:
návrhy MK a vedúceho sekretára SsFZ na úpravy a doplnenie RS SsFZ 2019/2020,
správu KR SsFZ, spracovanú na základe podkladov KR ObFZ v pôsobnosti SsFZ o plnení podmienky
o počte rozhodcov futbalovými klubmi dospelých súťaží riadených SsFZ a prijal opatrenia,
správu predloženú predsedom ŠTK SsFZ o plnení podmienok licenčého systému FK TIPOS III. ligy
STRED a prijal opatrenia,
správu predloženú vedúcim sekretárom o plnení podmienky o počte mládežníckych družstiev futbalovými
klubmi v súťažiach SsFZ a konštatoval, že nie je potrebné prijímať ďalšie opatrenia,
informatívnu správu KR o plnení podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých. Na
základe predloženej informácie konštatoval, že k 30.9.2019 neplnia v zmysle RS SsFZ 2019/2020,
kapitola V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, odstavec 6, uvedenú podmienku – podľa
nahlásenia jednotlivých KR ObFZ FK: III. liga – L. Štiavnica (chýbajú 2 rozhodcovia), L. Hrádok (-2),
Kováčová (-2), Zvolen (-2), Žarnovica (-2), Or. Veselé (-1), Rakytovce (-2), R. Sobota (-1), IV. ligy –
Poltár (-2), Detva (-2), (Hriňová (-2), Príbelce (-2), Tornaľa (-2), Hajnáčka (-2), (- Makov (-2), Rajec (-2), Z.
Poruba (-2), D. Kubín (-2), Bobrov (-1), Belá - Dulice (-1), Diviaky (-1), V. ligy – Vinica (-2), Balog nad
Ipľom (-2), Hnúšťa (-2), Buzitka (-2), Mýtna (-2), Málinec (-2) , Dobrá Niva (-2),Lieskovec (-1), Ladomerská
Vieska (-2), Lovča (-2), Banská Štiavnica (-2), Hrochoť (-2), Sásová (-2), Jakub (-2), Sučany (-1), Turč.
Štiavnička (-1), Or. Jasenica (-2), Nižná (-2), Vavrečka (-2), Bešeňová (-2), Likavka (-1), Švošov (-2),
Oščadnica (-2),Belá (-1), Strečno (-1), Stará Bystrica (-1), Skalité (-1), Varín (-1). VV SsFZ u l o ž i l
menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2020, pod následkom
uplatnenie finančného postihu v zmysle RS SsFZ 2019/2020, kapitola XXIII. Poplatky, odstavec 4.
Prípadné nezrovnalosti v klubovej príslušnosti R odporúča riešiť s príslušnou KR ObFZ, ktoré jediné vedú
evidenciu klubovej príslušnosti R vo svojej pôsobnosti a tiež predkladajú aktuálny zoznam pre potreby KR
SsFZ,
Schválil:
konanie Konferencie SsFZ, v zmysle plánu práce orgánov SsFZ 5.12.2019 v B. Bystrici s programom:
1.
Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ
2.
Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov
a overovateľov zápisnice
3.
Schválenie programu konferencie
4.
Kontrola plnenia uznesení z ostatnej konferencie (6.5.2019)
5.
Správa o činnosti VV SsFZ od ostatnej Konferencie SsFZ
6.
Príhovor predsedu SsFZ
7.
Informácia o priebehu pracovných porád vedenia SsFZ so zástupcami FK jednotlivých súťaží
8.
Správa mandátovej komisie
9.
Reorganizácia súťaží mládeže v pôsobnosti SsFZ
10. Informácia o hospodárení SsFZ v roku 2019
11. Návrh rozpočtu SsFZ na rok 2020
12. Diskusia
13. Správa návrhovej komisie
14. Záver
na návrh KM SsFZ na zmeny a doplnenie RS SsFZ 2019/2020:
a) v kap. V. PODMIENKY PRE ŠTART DRUŽSTIEV V SÚŤAŽIACH sa dopĺňa bod 8. „Tri kontumačné
prehry, v zmysle SP čl. 82 body b), d), g) ktoréhokoľvek družstva FK z dvojičkovej súťaže (mladšieho
alebo staršieho) sa bude riešiť v zmysle SP čl. 81 bod (1) písmeno d) tak, že z dvojičkovej súťaže budú
vylúčené obidve družstvá, zároveň sa bude každé z hore uvedených previnení riešiť disciplinárne“.
b) v kap. VI. TERMÍNOVÁ LISTINA, VYŽREBOVANIE SÚŤAŽÍ, HRACIE ČASY, HRACIE DNI
A ZAČIATKY STRETNUTÍ sa mení v bode 5. Začiatky MFS a) III. liga U19 a U17 – U19 o 10:00 hod.
a U17 o 12:15 hod. ........ a v bode c) II. a III. liga U15 a U13 – U15 o 10:00 hod. a U13o 11:45 hod.....
a v časti TERMÍNOVÁ LISTINA, jarná časť 2020 V. liga dospelí 30. – 31. 5.2020 23. kolo, 6. –

-

-

-

7.6.2020 24. kolo, 13. – 14. 6. 2020 25. kolo, U19, 17 30. – 31.5.2020 1. kolo nadstavby, 6. – 7.6.2020
2. kolo nadstavby, 13. – 14.6.2020 3. kolo nadstavby.
na návrh vedúceho sekretára opravu v kap. XI. ŠTART A STRIEDANIE HRÁČOV, bod 18. prvá veta......v
súlade s čl. 47, odsek (6) SP.... . ako aj v časti ADRESÁR – Tréner mládeže Ján Štrba MT: 0905 555 027,
na návrh TMK k spresneniu evidencie osôb vedúcich družstvo v stretnutí ako tréner (hrajúci tréner),
opatrenie : „Tréner družstva TIPOS III. ligy, uvedený v zápise o stretnutí je povinný sa v čase cca 15
min. pred začatím MFS dostaviť do kabíny rozhodcov a preukázať sa platnou trénerskou licenciou,
prípadne iným dokladom k preukázaniu svojej totožnosti a rozhodca stretnutia je povinný túto
skutočnosť uviesť v poznámke ZoS pred stretnutím“.
v súvislosti s pripravovanou reorganizáciou súťaží mládeže v riadení SsFZ, na návrh KM SsFZ prípravu
pracovných stretnutí s funkcionármi FK družstiev štartujúcich v súťažiach mládeže v pôsobnosti SsFZ
nasledovne:
• JUH – 15.10.2019 (utorok) o 16,00 v reštaurácii DUVOX v Kriváni
• SEVER – 22.10.2019 (utorok) o 16,00 v penzióne Fontána v Bešeňovej – aj zasadnutie KM
v mieste konania pracovného stretnutia,
na základe predloženej požiadavky program a rozpočet zasadnutia DK SsFZ, spojené so školením členov,
ktoré sa uskutoční v dňoch 22. a 23.11.2019 na Čertovici,
na návrh predsedu KR za člena úseku DZ SsFZ Mareka Vekyho a zároveň vyradil z nominačnej listiny R
SsFZ Igora Roštára,
poplatok v zmysle RS SsFZ 2019/2020 kap. V. čl. 5 a) za odhlásenie družstiev mládeže zo súťaží po
vyžrebovaní vo výške 500 €, podľa RS SsFZ 2019/2020 kap. XXIII. POPLATKY pre FK Málinec za
odhlásenie družstva zo súťaže V. ligy U19 sk. D,

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)
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:
• 13.10.2019 /nedeľa/ o 14,30 hod. 11.kolo V. liga A Varín – Kotešová /HP Nezbudská Lúčka/
• 16.10.2019 /streda/ o 14,30 hod. 15.kolo TIPOS III. liga L. Štiavnica – Martin
• 16.10.2019 /streda/ o 14,30 hod. 10.kolo TIPOS III. liga Rakytovce – O. Veselé
• 20.10.2019 /nedeľa/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga A Oščadnica – Predmier /HP Predmier/
• 26.10.2019 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo TIPOS III. liga L. Štiavnica – Námestovo
• 26.10.2019 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo IV. liga J Podkonice – Tornaľa
• 26.10.2019 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C H. Nemce – Lovča
• 26.10.2019 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Priechod – L. Vieska
• 27.10.2019 /nedeľa/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga A Varín – Vysoká n. Kysucou /HP N. Lúčka/
• 31.10.2019 /streda/ o 14,00 hod. 14.kolo TIPOS III. liga Martin – Fiľakovo
• 01.11.2019 /piatok/ o 13,30 hod. 14.kolo TIPOS III. liga L. Hrádok – Kováčová
• 02.11.2019 /sobota/ o 13,30 hod. 14.kolo TIPOS III. liga Kalinovo – L. Štiavnica
• 02.11.2019 /sobota/ o 13,30 hod. 10.kolo V. liga A Turzovka – Gbeľany
• 02.11.2019 /sobota/ o 13,30 hod. 11.kolo V. liga B O. Poruba – Sučany
• 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
2. Nedostatky v MFS: Buzitka /vyhotovenie videozáznamu v rozpore s RS SsFZ kap. XVII/2 – opakovane,
odstupujeme DK/, Chlebnice – Švošov /porucha časomiery/.
Žiadame FK Rakytovce predložiť potvrdenie o ukončení liečenia vírusového pôvodu v písomnej podobe na
ŠTK SsFZ v termíne do 14.10.2019 u členov FK Rakytovce /Veselovský, Hudek, Durnjak, Pšida/
a stanovisko k P. Telúchovi /počas liečenia vírusového pôvodu aktívny ako R v MFS ObFZ 6.10.2019/.
3. Na základe zistených skutočností pri obhliadkach vybavenia futbalových štadiónov FK Slovenské
Ďarmoty /neplnenie RS SsFZ VIII/3/ a FK Kováčová /neplnenie Licenčného systému TIPOS III. liga/,
žiadame o vykonanie opatrení k náprave skutkového stavu v dohodnutom termíne so zástupcami obidvoch
FK do 30.6.2020.

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 vedením KM)
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160)
Stretnutia KM so zástupcami FK mládežníckych súťaží riadených SsFZ sa uskutočnia
• Juh 15.10.2019 v utorok od 16:00 v Reštaurácii DUVOX v Kriváni,
• Sever 22.10.2018 v utorok od 16:00 v Penzióne Fontána v Bešeňovej.
Cieľom stretnutí je neformálna diskusia o pripravovanej reorganizácii mládežníckych súťaží v SsFZ a výmena
informácii.
V prípade záujmu FK o toto stretnutie (v jednotlivých oblastiach) , oznámte svoj záujem na tel. 0907227834, 0917
325 160 alebo na vladimirremeselnik@gmail.com
1. KM schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
o 12.10.2019, 11.kolo, IV. liga U19,sk.Juh,14:00, SO, B. Štiavnica – R. Sobota, poplatok v MZF
o 12.10.2019, 11.kolo, V. liga U19,sk.B,16:30, UT, SO, Ružomberok-Černová – Diviaky, zmena HČ, poplatok
v MZF
o 12.10.2019, 11.kolo, III. liga U13,sk.B,10:00, SO, O. Lesná – Bešeňová, zmena HČ
o 12.10.2019, 11.kolo, III. liga U15/U13,sk.B,10:00/11:45, SO, ihrisko Hrboltová, Ružomberok-Černová –
Diviaky, zmena HČ, poplatok v MZF
o 13.10.2019, 11.kolo, II. liga U15/U13,sk.Juh, SO, ihrisko Sliač, 10:00/11:45, Sliač – Lučenec, zmena HP
o 19.10.2019, 12.kolo, III. liga U15/U13,sk. C, SO, 12:00/13:45,Senohrad – Hriňová, zmena HČ
o 23.10.2019, 11.kolo, III. liga U15/U13,sk. B, SO, 15:00/16:45, Istebné – Z. Poruba
o 30.05.2020, 23.kolo , III. liga U15/U13 sk. B, 10:00/11:45, ihrisko Z. Poruba, O. Lesná - Z. Poruba, zmena HP,
obrátené poradie jeseň- jar
2. KM neschvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
o 12.kolo, III. liga U15/U13, sk. A, Belá – Bytča, nesúhlas H, hrá sa v pôvodnom termíne
3. KM nariaďuje odohrať MFS - zmena HČ:
o III. liga U13,sk. C, 07.10.2019, 10.kolo, 16:00, Kováčová – Selce, nespôsobilá HP
o III. liga U13,sk. B, 12.10.2019, 11.kolo, 10:00, O. Lesná – Bešeňová
o V. liga U19, sk. A, 16.10.2019, 10.kolo, 14:00, Stráňavy - Varín, nespôsobilá HP
o V. liga U19, sk. A, 17.10.2019, 10.kolo, 15:30, Štiavnik - Skalité, nespôsobilá HP
o V. liga U19, sk. C, 17.10.2019, 10.kolo, 15:00, Kováčová – Brusno - Ondrej, nespôsobilá HP
o V. liga U19, sk. C, 16.10.2019, 10.kolo, 15:30, Hrochoť – Heľpa, nespôsobilá H
SP čl.69/3
o IV. liga U19, sk. Juh, 18.10.2019, 10.kolo, 16:00, PA, Dudince - Šalková, SP čl. 37/1)
o III. liga U15/U13 sk. B, 18.10.2019, 10.kolo, 15:00/16:45, ihrisko O. Lesná,
Z. Poruba – O. Lesná, nespôsobilá HP, zmena HP , obrátené poradie jeseň- jar
o III. liga U19/U17, 20.10.2019,12.kolo, 9:00/ 11:15,Rakytovce – Brezno, zmena HČ, nedostatok R
4. KM kontumuje MFS:
• IV. liga U19, sk. Sever, 06..09.2019, 10.kolo, ATTACK Vrútky – ŠK Belá, priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech ATTACK Vrútky, podľa SP čl.82/b - nenastúpenie H na stretnutie
5. KM odstupuje DK:
• ŠK Belá, IV. liga U19, sk. Sever, 06.10.2019, 10.kolo, ATTACK Vrútky – ŠK Belá, SP čl.82/b - nenastúpenie H
na stretnutie, 3. kontumácia.
• Roman Barát 1392780, udelenie piatej ŽK, TJ Družstevník Očová, V. liga U19, sk. C, 10. kolo, 05.10.2019,
MFK Žarnovica B - TJ Družstevník Očová.
6. KM žiada FK:
• TJ Družstevník Očová, vyjadrenie vedúceho družstva k ZoS, V .liga U19, sk. C, 10.kolo, 05.10.2019, k ZoS ,
podaním v ISSF na KM v termíne do 14.10.2019, 24:00.
• MFK N. Baňa ,vyjadrenie k správaniu sa trénera ( D. Šipikal ) a vedúceho družstva (D. Matiaško) U13 po
ukončení stretnutia III. liga U13, sk. C, 10. kolo, 05.10.2019, Hriňová - Nová Baňa podaním v ISSF na KM
v termíne do 14.10.2019, 24:00.
• MFK N. Baňa ,vyjadrenie k správaniu sa trénera (P. Budinský) a vedúceho družstva (D. Matiaško) U15 počas
stretnutia a jeho ukončenia III. liga U15,sk.C, 10. kolo, 05.10.2019, Hriňová - Nová Baňa, podaním v ISSF na
KM v termíne do 14.10.2019, 24:00.
7. KM berie na vedomie:
Oznámenie OŠK Bešeňová o nenastúpení na stretnutie III. liga U15, sk. B 11.kolo
O. Lesná – Bešeňová.
8. KM oznamuje:
a) FK , ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach riadených SsFZ:
stretnutia KM so zástupcami FK mládežníckych súťaží sa uskutočnia
• 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.
V prípade záujmu FK o stretnutie (v jednotlivých oblastiach) , oznámte svoj záujem na tel. 0907227834, 0917
325 160 alebo na vladimirremeselnik@gmail.com
b) účastníkom IV. ligy , sk. Sever vylúčenie ŠK Belá, zo súťaže IV. liga U19, sk. Sever . Súťaž bude pokračovať
so 10 - timi účastníkmi. Výsledky dosiahnuté s uvedeným družstvom budú anulované. Družstvá vyžrebované s ŠK
Belá budú mať v danom termíne voľno. (uznesenie SsFZ-KM-2019/2020-00XX)
c) FK, že došlo k úprave HČ pre U15/U13 10:00/11:45 a U19/U17 10:00/12:15. Zmena obdobne ( skrátenie
čakacieho času medzi stretnutiami o 15 min) platí aj pre iné HČ dvojičkových súťaží. Táto zmena platí dňom
schválenia 03.10.2019.
9. KM upozorňuje FK :
a) Jesenské, Istebné (už 2. krát ), Vígľaš - Pstruša, Lisková – na dodržiavanie UHČ U13, v prípade opätovného( 3tieho) zistenia budú FK odstúpené DK.
b) na SP čl. 47, bod 2, ktorý rieši A a B družstvá. KM žiada dotknuté FK o spracova-nie zoznamu hráčov v zmysle
tohto ustanovenia.
c) 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.(hrací deň mládeže SO,....)
d) 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 ),
e) 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) v prípade neodohrania MFS s dôvodu nepriaznivého počasia je nutné postupovať v zmysle RS čl. VIII, bod 6 a čl.
VI. bod 8.
g) všetky stretnutia jesennej časť súťaží je nutné odohrať 26. – 27.10.2019.
h) R oznámi neodohranie stretnutia s odôvodnením riadiacemu orgánu súťaže- SP čl. 69, bod 1
ch) na povinnosť v súťažiach U13 vyhodnocovať najlepších hráčov a odovzdať im medajle

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za udelenie ČK:
U 500: Szabolcs AndrásTrizna 1369031 (FK Jesenské, IV. liga dorast U19 skupina JUH), vylúčený za hrubé
nešportové správanie (ďalej len „HNS“) - podrazenie súpera mimo pokutového územia vo vyloženej gólovej
príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS - 1 súťažné stretnutie ( ďalej len „s.s.“),podľa čl.46/2 DP, od 05.10.2019.
U 501 : Tibor Ladič 1330397 (FTC Fiľakovo, IV. liga dorast U19 skupina JUH), vylúčený za HNS - úmyselné
hranie lopty rukou vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1a DP. DS - 1 s.s., podľa čl.46/2 DP, od
06.10.2019.
U 502: Martin Dobrovský 1272607 (TJ Tatran VLM Pliešovce, V. liga dorast U19 skupina C), vylúčený za HNS kopnutie súpera mimo súboja o loptu nadmernou silou, podľa čl. 49/1b DP. DS - 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od
06.10.2019.
U 503 : Richard Karásek 1355146 (OŠK Lutila, V. liga dorast U19 skupina C), vylúčený za HNS voči
delegovaným osobám (ďalej len „DO“),podľa čl.48/1c DP. DS - 3 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 06.10.2019.
U 504: Tomáš Hofer 1293701 (TJ Pokrok Stará Bystrica, V. liga skupina A skupina), vylúčený za HNS - držanie
súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS - 1 s.s., podľa čl. 46/2 DP, od 07.10.2019.
U 505: Libor Ťažký 1149092 (TJ Višňové, V. liga skupina A), vylúčený za HNS - úmyselné kopnutie súpera v
prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS - 2 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 07.10.2019.
U 506: Teodor Lenďák 1250137 (FK 09 Bacúch, V. liga skupina C) vylúčený za HNS - kopnutie súpera
nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl.49/1b DP. DS - 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 07.10.2019.
U 507: Lukáš Šnúrik 1301342 (TJ Jednota Málinec V. liga skupina D), vylúčený za HNS - zmarenie jasnej gólovej
príležitosti hra rukou v PÚ podľa čl. 46/1a DP. DS - 1 s.s., podľa čl. 46/2 DP, od 07.10.2019.
U 508: Tomáš Tavarský 1186531 ( FK Iskra Hnúšťa V. liga skupina D), na základe ZoS a SDZ vylúčený v
stretnutí V.ligy skupiny D Klenovec - Hnúšťa 06.10.2019 začína disciplinárne konanie. Žiada o písomné vyjadrenie
podaním v ISSF do 15.10.2019. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek
funkcie vo všetkých stretnutiach Iskra Hnúšťa od 07.10.2019až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a,b
DP.
U 509: Matúš Kán 1343083 (TJ Tatran Čierny Balog, IV. liga dorast skupina JUH), vylúčený za HNS - sotenie
súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP. DS - 2 s.s., podľa čl. 49/2a DP, od 07.10.2019.
U 510 : Radoslav Horváth 1326732 (MFK Baník Veľký Krtíš, IV. liga dorast U19 skupina JUH), vylúčený za HNS sotenie súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP. DS - 2 s.s., podľa čl.49/2a DP, od
07.10.2019.
Uznesenie o nepodmienečnom pozastavení výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so stretnutím za
udelenie 2 ŽK podľa čl. 9/2b1 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:
U 511: Pavol Budinský 1052281 (tréner MFK Nová Baňa, III. liga SŽ U15 skupina C),
od 06.10.2019.
4. Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za udelenie 2 ŽK podľa čl. 37/3 DP na 1
súťažné stretnutie:
U 512: Kamil Koleno 1239568 ( TJ Tatran Krásno nad Kysucou, TIPOS III. liga STRED)

U 513: Samuel Tokoly 1393315 ( MFK Nová Baňa, III. liga SŽ U15 skupina C),
obaja od 06.10.2019.
U 514: Ján Malček 1210632 (MFK Spartak Hriňová, IV. liga skupina JUH)
U 515:Jozef Sekereš 1120065 (MFK Detva, IV. liga skupina JUH),
U 516: Martin Pavlík 1307629 ( MFK Bytča, V. liga skupina A)
U 517: Stanislav Jačmeník 1096663 ( FK Buzitka, V liga skupina D)
U 518: Jakub Ľalík 1257812 ( FK Buzitka, V liga skupina D)
U 519: Michal Cibuľa 1347665 (MFK Veľký Krtíš, IV. liga dorast U19 skupina JUH),
všetci od 07.10.2019.
U 520: Erik Ľupták 1197729 ( TJ Baník Kalinovo TIPOS III. liga STRED), od 10.10.2019
Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za udelenie 5 ŽK podľa čl. 37/5a DP na 1
súťažné stretnutie:
U 521: Roman Barát 1392780 ( TJ Družstevník Očová V. liga dorast U19 skupina C), od 06.10.2019.
U 522: Tomáš Mravec 1171735 ( TJ Družstevník Belá - Dulice IV. liga skupina SEVER)
U 523: Matej Ganišin(TJ Tatran Oščadnica, V. liga skupina A), obaja od 07.10.2019.
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania sa divákov a ostatných oznamov v zmysle DP:
U 524: Ľubomír Šimkovič 1023764 ( tréner FTC Fiľakovo, TIPOS III. liga STRED), za porušenie povinnosti
vyplývajúcej z RS SsFZ 2019/2020 ( Spravodaj č.14, 04.10.2019, VV - časť TMK) v 10.kole TIPOS III ligy STRED
Rimavská Sobota - Fiľakovo 05.10.2019 (nedostavenie sa pred stretnutím a nepredloženiu platnej licencie trénera
do kabíny DO), podľa čl. 64/1b DP. DS - upozornenie s výstrahou uloženia prísnejšej disciplinárnej sankcie
pre prípad opätovného disciplinárneho previnenia, podľa čl. 64/3 DP, čl.10/1,2 DP.
U 525: Michal Molnár 1082234 ( tréner TJ Jednota Bánová, TIPOS III. liga STRED), za porušenie povinnosti
vyplývajúcej z RS SsFZ 2019/2020 ( Spravodaj č.14, 04.10.2019, VV - časť TMK) v 10. kole TIPOS III.ligy STRED
Bánová - Martin 06.10.2019 (nedostavenie sa pred stretnutím a nepredloženiu platnej licencie trénera do kabíny
DO), podľa čl. 64/1b DP. DS - upozornenie s výstrahou uloženia prísnejšej disciplinárnej sankcie pre prípad
opätovného disciplinárneho previnenia, podľa čl. 64/3 DP, čl.10/1,2 DP.
U 526: TJ Fatran Varín (V. liga skupina A), berie na vedomie úhradu doplatkov odstupného za transfer hráča z
ŠK Gbeľany (U472). Ruší účinky predbežného opatrenia U 472 od 03.10.2019.
U 527: MFK Detva (IV. liga skupina JUH), berie na vedomie splnenie U 419.Ruší účinky U419 od 04.10.2019.
U 528: TJ Družstevník Klenovec ( V. liga skupina D), na základe ZoS a SDZ zo stretnutia V. ligy skupiny D
Klenovec - Hnúšťa 06.10.2019 žiada klub o zaslanie lekárskej správy zraneného hráča Radoslav Doboš 1154680
s predpokladanou dobou práceneschopnosti alebo znemožnenia aktívnej účasti na športe, podaním cez ISSF v
termíne do 15.10.2019.
U 529: Peter Machunka 1098934 ( ŠK Tvrdošín IV. liga skupina SEVER), na základe podnetu člena SFZ a
vlastných zistení začína disciplinárne konanie vo veci poškodenia dobrého mena futbalu ( vyjadrenie na sociálnej
sieti po stretnutí 9.kola IV. ligy skupina SEVER MŠK Kysucké Nové Mesto - ŠK Tvrdošín 29.09.2019) podľa čl.65/1
DP. Žiada o písomne vyjadrenie podaním v ISSF do 15.10.2019. Predbežným ochranným opatrením zastavuje
výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Tvrdošín od 11.10.2019až do vyriešenia
prípadu podľa čl. 71/1,2,3a,b DP.
U 530: Berie na vedomie Správu delegáta zväzu zo stretnutia 8. kolo V. liga skupina B Chlebnice - Švošov
06.10.2019 bez ďalších DS.
U 531: Rastislav Kyslý 1181086 ( OŠK Dobrá Niva, V. liga skupina C), berie na vedomie vyjadrenie menovaného
k U 468. Na základe SDZ, OZN v stretnutí 9.kola V. ligy skupina C Dobrá Niva - Krupina 29.09.2019 za HNS voči
DO a hráčom hostí počas disciplinárnej sankcie U 143, podľa čl.8/1a DP, čl.47/1b DP, čl. 48/1c DP. DS - 2
mesiace nepodmienečne podľa čl.36/2a,b DP, čl. 47/2b a 48/2b DP, po uplynutí disciplinárnej sankcie U 143.
U 532: OŠK Dobrá Niva ( V. liga skupina C), berie na vedomie vyjadrenie klubu k U 469. Na základe SDZ, OZN v
stretnutí 9.kola V. ligy skupina C Dobrá Niva - Krupina 29.09.2019 za porušenie povinností organizátora stretnutia
- neprijatie opatrenia na zabránenie nešportového správania hráča Rastislava Kyslého 1181086 voči DO a hráčom
hostí podľa čl. 57/1a DP.DS - 100 € pokuta a ukladá ochranné opatrenie 12 mesiacov zákaz vstupu na
štadión OŠK Dobrá Niva Rastislavovi Kyslému 1181086, podľa čl. 20/1,2,3 DP, čl. 43/2s DP, čl.47/4 DP, čl.48/4
DP, od 11.10.2019.
U 533: OŠK Radzovce (V. liga skupina D) berie na vedomie vyjadrenia prezidenta FK k udalostiam po stretnutí.
Na základe ZoS, SDZ, OZN a vlastných zistení, za porušenie povinnosti organizátora stretnutia, za hrubé
nešportové správanie domácich priaznivcov voči DO (urážlivé pokrikovanie) a hráčom hostí ( urážlivé pokrikovanie,
fyzické napadnutie hráča hostí so zranením) po ukončení stretnutia 10.kola V. ligy skupina D Radzovce - Čebovce
06.10.2019, podľa čl. 58/1a,e DP, za porušenie RS SsFZ 2019/2020 kap. XVII ods. 3, (čl. 57/ 1a, f DP, čl. 58/ 2a, e
DP, čl.64/ 1a DP). DS - 500 € pokuta, ukladá odohratie stretnutia bez divákov na 2 súťažné stretnutia.
Stretnutia, ktoré sa odohrajú bez prítomnosti všetkých divákov sa môžu zúčastniť len hráči, členovia realizačných
tímov, delegované osoby a funkcionári klubov uvedení na mennom zozname odovzdanom pred stretnutím
delegátovi stretnutia, členovia usporiadateľskej služby, osoby s preukazom ZŤP a pracovníci masmédií, ktorí sa
vopred akreditujú a nahlásia organizátorovi. V zmysle DP SFZ ukladá podmienečný zákaz uskutočnenia 2
súťažných stretnutí na štadióne OŠK Radzovce, ochranné opatrenie v príkaze zvýšiť počet členov
usporiadateľskej služby na 15 členov, 3 členov SBS do vyhradených priestorov medzi lavičkami
náhradníkov a šatňami delegovaných osôb bez prítomnosti divákov a vyhradiť parkovanie pre motorové
vozidlá delegovaných osôb so stálou US, do 30.06.2020, podľa čl. 57/ 2 DP, čl. 58/ 3 DP, čl.26/1,2 DP, čl.28/ 1
DP. DK ukladá ochranné opatrenie 24 mesiacov zákaz vstupu na štadión OŠK Radzovce divákovi Ladislav
Tóth, podľa čl. 20/1,2,3 DP,čl.43/1 g DP, od 11.10.2019.

U 534: Ladislav Tóth ( priaznivec OŠK Radzovce, V. liga skupina D), na základe ZoS, SDZ, OZN a vlastných
zistení, za hrubé nešportové správanie domáceho priaznivca voči hráčovi hostí ( fyzické napadnutie hráča hostí so
zranením) po ukončení stretnutia 10.kola V. ligy skupina D Radzovce - Čebovce 06.10.2019, podľa čl.8/1c DP, čl.
58/1e DP. DS - 24 mesiacov nepodmienečne zákaz vstupu na štadión OŠK Radzovce, podľa čl. 20/1,2,3 DP,
čl. 58/4 DP, od 11.10.2019
U 535: Ľubomír Drozd 1401230 (delegát), začína disciplinárne konanie za administratívne pochybenie
delegovanej osoby po stretnutí 10.kola V. ligy skupiny D Radzovce - Čebovce 06.10.2019 ( čl. 77/ 2f,g, 6, 8 SP
SFZ), žiada menovaného o podrobné stanovisko k previneniu prostredníctvom ISSF do 15.10.2019.
U 536: OFC Liptovské Sliače ( V. liga dorast U19 skupina B), berie na vedomie podanie OFC Liptovské Sliače (
poškodenie šatne hostí) po stretnutí 10. kolo V. liga dorast U19 skupina B medzi Liptovské Sliače - RK-Černová
05.10.2019, nedodržaný postup podľa RS SsFZ 2019/2020 kapitola XXII bod 11/b podľa čl. 78/5b DP, bez ďalších
DS.
U 537: 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 (tretí prípad) 10. kola IV. ligy dorast U19 skupina SEVER
ATTACK Vrútky - ŠK Belá dňa 06.10.2019 podľa čl. 59 a čl. 64/1a DP a čl. 82b SP. DS - pokuta 200 € podľa čl.
64/4 DP a vylúčenie z majstrovskej súťaže IV. ligy dorast U19 skupina SEVER podľa čl. 30/1, 2 DP, čl. 12/1
SP SFZ a RS 2019/2020 kap. XX bod 21a (tri kontumácie v priebehu súťažného ročníka 2019/2020) na dobu do
30.06.2020, pričom vylúčenú družstvo po uplynutí stanovenej doby bude podľa čl. 30/3 DP a čl. 12/2,4 SP SFZ
zaradené do majstrovskej súťaže V. liga dorast U19 skupina A. DK SsFZ žiada KM SsFZ o anulovanie
výsledkov družstva.
U 538: Ján Oláh 1387399 ( FC Slovan Divín, V. liga dorast U19 skupina D) ). Berie na vedomie vyjadrenie k U
456. Na základe podnetu KM SsFZ, ZoS a vlastných zistení, za neoprávnený štart a nastúpenie v rozpore s čl.52/h
SP v stretnutí 9. kola V. ligy dorast U19 skupina D medzi Divín - Tomášovce 28.09.2019, podľa čl. 53/1 DP. DS - 1
mesiac nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 53/2b DP, od 02.10.2019. Ruší účinky
predbežného ochranného opatrenia U 456.
U 539: Michal Beňo 1300430 (kapitán FC Slovan Divín, V. liga dorast U19 skupina D). Berie na vedomie
vyjadrenie k U 457 ( nesplnenie čl.85/1,2 SP SFZ). Na základe podnetu KM SsFZ, ZoS a vlastných zistení, za
neoprávnený štart hráča Ján Oláh 1387399 v stretnutí 9.kolo V. liga dorast U19 skupina D medzi Divín Tomášovce 28.09.2019 , podľa čl. 53/1 DP. DS - 1 mesiac nepodmienečné pozastavenie výkonu funkcie
kapitána, podľa čl. 53/3b a čl.16/2 DP, od 02.10.2019. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U 457.
U 540: Pavel Štengl 1009378 (vedúci družstva FC Slovan Divín, V. liga dorast U19 skupina D). Berie na vedomie
vyjadrenie k U458. Na základe podnetu KM SsFZ, ZoS a vlastných zistení, za umožnenie neoprávneného štartu
hráča Ján Oláh 1387399 v stretnutí 9.kolo V. liga dorast U19 skupina D medzi Divín - Tomášovce 28.09.2019,
podľa čl. 53/1 DP. DS - 1 mesiac nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých
stretnutiach Divín, podľa čl.53/3b DP, od 02.10.2019. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U 458.
U 541: Eduard Smekal 1396936 (tréner FC Slovan Divín, V. liga dorast U19 skupina D). Berie na vedomie
vyjadrenie k U459. Na základe podnetu KM SsFZ, ZoS a vlastných zistení, za umožnenie neoprávneného štartu
hráča Ján Oláh 1387399 v stretnutí 9.kolo V. liga dorast U19 skupina D medzi Divín - Tomášovce 28.09.2019,
podľa čl. 53/1 DP. DS - 1 mesiac nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých
stretnutiach FC Slovan Divín, podľa čl.53/3b DP, od 02.10.2019. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia
U 459.
U 542: Pavol Budinský 1052281 (tréner MFK Nová Baňa, III. liga SŽ U15 skupina C), na základe ZoS a vlastných
zistení začína disciplinárne konanie za prejavy nesúhlasu a kritiky výkonu DO po jeho vylúčení, za HNS - hrubé
urážky voči DO z priestoru pre divákov v priebehu stretnutia 10. kola III. ligy MŽ U13 skupina C MFK Spartak
Hriňová - MFK Nová Baňa dňa 05.10.2019 podľa čl. 49/1a,c DP. Žiada menovaného o vyjadrenie k
disciplinárnemu previneniu do 15.10.2019 prostredníctvom ISSF. Predbežným ochranným opatrením zastavuje
výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach MFK Nová Baňa od 06.10.2019 až do vyriešenia
prípadu podľa čl. 71/1,2,3b,c,6,7 a čl. 43/1,2a,4 DP.
U 543: Dušan Šipikal 1315151 (tréner MFK Nová Baňa, III. liga MŽ U13 skupina C), na základe ZoS a vlastných
zistení začína disciplinárne konanie za prejavy poškodzujúce dobré meno futbalu - po ukončení MFS zákaz
hráčom podať súperovi ruky, odmietnutie vyhodnotenia najlepších hráčov po stretnutí 10. kola III. ligy MŽ U13
skupina C MFK Spartak Hriňová - MFK Nová Baňa dňa 05.10.2019 podľa čl. 64/1a a 65/1 DP. Žiada menovaného
o vyjadrenie k disciplinárnemu previneniu do 15.10.2019 prostredníctvom ISSF. Predbežným ochranným
opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach MFK Nová Baňa od
06.10.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3b,c,6,7 a čl. 43/1,2a,4 DP.
U 544: MFK Nová Baňa (III. liga SŽ U15 skupina C, III. liga SŽ U15 skupina C), na základe ZoS a vlastných
zistení začína disciplinárne konanie za porušenie povinnosti vyplývajúcich z predpisu SsFZ podľa čl. 64/1a DP a
poškodenie dobrého mena futbalu podľa čl. 65/1 DP a čl. 7/2,3 Etického kódexu SFZ - nešportové správanie
trénera U15 - Pavol Budinský a trénera U13 - Dušan Šipikal a hráčov U15 a divákov H v priebehu a po skončení
stretnutia 10. kola III. ligy MŽ U13 skupina C MFK Spartak Hriňová - MFK Nová Baňa dňa 05.10.2019. Žiada
futbalový klub o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 15.10.2019.
U 545: TJ Spartak Vysoká nad Kysucou ( V. liga skupina A) berie na vedomie stanovisko k U 490
(videozáznam) z MFS 8. kolo V. liga skupina A TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - ŠK Čierne hraného dňa
21.9.2019, disciplinárne konanie zastavuje a ruší účinky U 490, podľa čl.78/5a DP.
U 546: FK Brezno ( V. liga skupina C), berie na vedomie podanie odvolania voči U491 ( doručené dňa 08.10.2019,
ID 116225). Na základe dodatočného písomného oznámenia delegáta zväzu ( opomenul uviesť oznámenie klubu
do Správy DZ), podľa čl. 84/7 DP, odvolaniu v plnom rozsahu vyhovuje (autoremedúra) a ruší účinky U 491.
Odstupuje postup DZ na ďalšie konanie KR SsFZ.

U 547: TJD Príbelce ( IV. liga JUH), za nesplnenie povinnosti U 492, zverejnenie úplného videozáznamu z 9. kola
IV. ligy skupina JUH Príbelce - Badín 28.09.2019 ( nezverejnený odchod DO a hráčov z HP po skončení prvého a
druhého polčasu stretnutia) podľa čl. 64/1 DP. DS - pokuta 50 € a ukladá ochranné opatrenie v príkaze nahrať
úplný videozáznam zo stretnutí - RS SsFZ 2019/2020 kap. XVII, ods.2 a 3, podľa 64/4 DP, čl.43/1s DP.
U 548: MFK Detva ( IV. liga JUH),za nesplnenie povinnosti U 493, zverejnenie neúplného videozáznamu z 9. kola
IV. ligy skupina JUH Detva - Medzibrod 29.9.2019 ( nezverejnený odchod DO a hráčov z HP po skončení prvého
polčasu stretnutia), podľa čl. 64/1 DP. DS - pokuta 50 € a ukladá ochranné opatrenie v príkaze nahrať úplný
videozáznam zo stretnutí - RS SsFZ 2019/2020 kap. XVII, ods.2 a 3, podľa 64/4 DP, čl.43/1s DP.
U 549: ŠK Olympia Bobrov ( IV. liga skupina SEVER), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nesplnenie
povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 3 - II. polčas mylne
označený ako HIGLIGHTY, oba polčasy nezverejnený úplný odchod hráčov a DO do šatní, bod 8 - nezverejnenie
dôležitých momentov zo stretnutia) z 10.kola IV. ligy SEVER Bobrov - Diviaky 06.10.2019 v stanovenom termíne,
podľa čl. 64/1 DP. DS – upozornenie , žiada o splnenie povinnosti nahrať nezverejnené časti v dodatočne
určenom termíne do 15.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 550: TJ Spartak Vysoká nad Kysucou ( V. liga skupina A), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za
nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 nezverejnenie dôležitých momentov zo stretnutia) z 10.kola V. ligy skupina A Vysoká nad Kysucou - Predmier
06.10.2019 v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS – upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať
nezverejnené časti v dodatočne určenom termíne do 15.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl.
64/4 DP.
U 551: Jakub Kyseľ 1307208 (Rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z
delegácie na MFS podľa čl.64/1a DP. DS - pokarhanie, podľa čl.64/5 DP a čl.11 DP, Uhradiť 10 € na účet SsFZ
do 22.10.2019 ( doklad o úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle
DP.
U 552: Dávid Birtus 1350172 (TJ Višňové, V. liga dorast U19 skupina A), berie na vedomie žiadosť o zmenu DS
uloženej U482 (nesplnenie čl.41/1 DP) a žiadosť zamieta.
U 553: Adam Beľa 1252392 TJ Jednota Málinec V. liga skupina D), berie na vedomie žiadosť menovaného o
zmenu DS uloženej U387 a 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 siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP)

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Prerokované podnety: Lutila U19 (Pliešovce - Lutila) – v riešení, KR zaujme stanovisko po zverejnení
videozáznamu.
2. Najbližší seminár Programu Talent – Mentor sa uskutoční v Hoteli Bránica v Terchovej v termíne 23.24.11.2019 (sobota, nedeľa).
3. Spoločné stretnutie predsedov KR ObFZ s KR SsFZ sa uskutoční taktiež v Hoteli Bránica v Terchovej
v termíne 23.11.2019 (sobota).
4. Ukončenie činnosti: Maroš Calík – KR ďakuje za aktívnu činnosť.
5. Ospravedlnenia R:
Staškovan - 26.10. - 27.10., Širanec - 26. 10. - 27.10., Belko - 19.10. - 20.10., Scherer - 12.10. - 13.10.,
Gregorec Ma. - 26.10. - 27.10., Hraško - pracovné dni do konca jesennej časti, Dodok - 26.10., Bátory 26.10., Diabelko - 12.10. (oneskorene), Elsner - 13.10. (oneskorene), Považan Mi. - 26.10. - 27.10.,
Koóš - 8.11. - 11.11., Bánovský - 23.10 - 15.11., Kamenský - 26.10. - 27.10.
Ospravedlnenia DZ:
Ploštica - 14.10. - 28.10. Roštár - 26.10. - 27.10. k dispozícii.
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. Uznesenie zo dňa 06.10.2019: Č. k. OK-05/2019 Odvolacia komisia Stredoslovenského futbalového zväzu (ďalej
len „Odvolacia komisia“ a „SsFZ“), ako príslušný odvolací orgán riadiaceho zväzu v zmysle čl. 54 Stanov SsFZ,
prerokovala odvolanie futbalového klubu (ďalej len „FK“) Oravské Veselé, so sídlom Oravské Veselé 374, 029 62
Oravské Veselé, voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ (ďalej len „DK SsFZ“) uvedenom pod U 155, ktoré
bolo zverejnené v Spravodajcovi č. 09/2019-20 vo veci uloženia disciplinárnej sankcie (ďalej len „DS“) pokuty vo
výške 300 eur, a takto r o z h o d l a : Odvolacia komisia vyhovuje odvolaniu FK Oravské Veselé a mení podľa
čl. 85 ods. 2 písm. c) Disciplinárneho poriadku Slovenského futbalového zväzu rozhodnutie DK SsFZ (U
155) tak, že konanie vo veci zastavuje.
Odôvodnenie:
1.
Odvolacia komisia prijala rozhodnutie DK SsFZ zverejnené v Spravodajcovi č. 10/2019-20 zo dňa
06.09.2019 o nevyhovení odvolaniu FK Oravské Veselé voči rozhodnutiu U 155, ktoré bolo zverejnené v
Spravodajcovi č. 9/2019-20, vo veci uloženia DS – pokuty 300 eur za uvedenie nepravdivého údaja do ISSF (meno
a priezvisko trénera). Odvolacia komisia začala odvolacie konanie vedené pod č. k. OK-05/2019.
2.
Odvolacia komisia posúdila vecnú stránku odvolania, súvisiace rozhodnutie a dokumenty pripojené
k nemu, pričom skúmala prípustnosť odvolania a právny nárok na to, či môže byť podanému odvolaniu vyhovené.

Odvolacia komisia po zistení, že odvolanie podala oprávnená osoba – FK, ktorého sa napadnuté rozhodnutie týka
a voči ktorému je odvolanie prípustné, prejednala odvolanie postupom v zmysle Disciplinárneho poriadku
Slovenského futbalového zväzu.
3.
Z predložených dokumentov vzťahujúcich sa k odvolaniu predloženou DK SsFZ, Odvolacia komisia zistila,
že v zápise o stretnutí 2. kola TIPOS III. ligy STRED Oravské Veselé - Námestovo, konaného dňa 11.08.2019 je
uvedený ako tréner družstva domácich Michal Kumor 1156190. Pre výklad príslušného ustanovenia predpisu
v predmetnej veci, si Odvolacia komisia vyžiadala stanovisko Trénersko-metodickej komisie SsFZ (ďalej len „TMK
SsFZ“) v otázke oprávnenosti uvádzania trénera v zápise o stretnutí a plnenia licenčných podmienok ustanovených
v kap. XIV. RS 2019/2020. Zo stanoviska TMK SsFZ vyplýva, že nie sú známe skutočnosti týkajúce sa porušenia
licenčných podmienok - kvalifikáciu trénera pre súťaž TIPOS III. liga dospelí s príslušnou licenciou, ktoré by
oprávňovali konštatovať neoprávnenosť pôsobenia uvedeného trénera v FK Oravské Veselé.
4.
Odvolacia komisia si vyžiadala vyjadrenie FK Oravské Veselé, ktorý doložil Zmluvu o amatérskom
vykonávaní športu s trénerom Michalom Kumorom. Odvolacia komisia si vyžiadala aj stanovisko samotného
trénera, ktorý potvrdil, že je trénerom dospelých FK Oravské Veselé, čím bola taktiež potvrdená oprávnenosť
uvedenia a používania jeho mena a priezviska ako trénera FK Oravské Veselé v období , ktoré je predmetom
odvolania.
5.
Odvolacia komisia zvážila všetky skutočnosti uvedené v odvolaní, posúdila cieľ a účel disciplinárnej
sankcie ako i aplikáciu princípu primeranosti v riešení otázok plnenia licenčných podmienok, neúplnosť predpisu,
zavedenú prax pri obdobnom spôsobe uvádzania trénerov v zápisoch o stretnutí, kontrolnej činnosti TMK SsFZ
a ďalších postupov schválených riadiacimi orgánmi v danej problematike.
6.
Odvolacia komisia na základe týchto skutočností rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia zo dňa 06.10.2019.
2. Uznesenie zo dňa 04.10.2019: Č. k. OK-07/2019 Odvolacia komisia Stredoslovenského futbalového zväzu (ďalej
len „Odvolacia komisia“ a „SsFZ“), ako príslušný odvolací orgán riadiaceho zväzu v zmysle čl. 54 Stanov SsFZ,
prerokovala odvolanie futbalového klubu (ďalej len „FK“) OŠK Lieskovec, so sídlom Hájik 374, 962 21 Lieskovec,
voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ (ďalej len „DK SsFZ“) uvedenom pod U 112, ktoré bolo zverejnené v
Spravodajcovi č. 08/2019-20 vo veci uloženia disciplinárnej sankcie (ďalej len „DS“) pokuty vo výške 100 eur, a
takto r o z h o d l a : Odvolacia komisia odvolanie futbalového klubu FK Lieskovec zamieta podľa čl. 85 ods.
2 písm. b) Disciplinárneho poriadku Slovenského futbalového zväzu.
Odôvodnenie:
1.
Odvolacia komisia prijala dňa 07.09.2019 rozhodnutie DK SsFZ o nevyhovení odvolaniu OFK Lieskovec
voči rozhodnutiu U 112, ktoré bolo zverejnené v Spravodajcovi č. 08/2019-20 vo veci uloženia DS za nesprávne
vyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 3. kola V. ligy skupina C dospelí Lieskovec - Dobrá Niva („nespĺňa
náležitosti dané RS SsFZ 2019/2020 kapitola XVII bod 2“) DS-pokuta 100 €. Dňom prijatia odvolania Odvolacou
komisiou, začala odvolacie konanie vedené pod č. k. OK-07/2019.
2.
Odvolacia komisia po zistení, že odvolanie podala oprávnená osoba – FK, ktorého sa napadnuté
rozhodnutie týka a proti ktorému je odvolanie prípustné, prejednala odvolanie postupom v zmysle Disciplinárneho
poriadku Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „DP SFZ“). Predmetom odvolania nebolo spochybnenie
skutkového stavu, ale výška uloženej DS (pokuty). V odôvodnení nevyhoveniu odvolania DK SsFZ uvádza, že
videozáznam zo stretnutia nebol vyhotovený v zmysle ustanovení Rozpisu súťaží vo futbale 2019/2020 (ďalej len
„RS“) a nespĺňal dané náležitosti (videozáznam nezaznamenal situácie v a po 87 min. stretnutia po zákroku
brankára domácich; správanie sa brankára po nariadení pokutového kopu; konflikt s rozhodcom a asistentom
rozhodcu; nesnímanie príslušných skutočností, ktoré boli potrebné pri konaní komisií SsFZ). Videozáznam z
nasledujúceho stretnutia FK Lieskovec bol už vyhotovený v zmysle ustanovení RS, z čoho je zrejmé, že uložená
DS mala svoju opodstatnenosť.
3.
V rámci prerokovania odvolania sa Odvolacia komisia zaoberala aj procesmi kontroly plnenia ustanovení
RS týkajúcich sa vyhotovovaných videozáznamov a nejednotnosťou postupov príslušných odborných komisií pri
sledovaní, kontrole a prijímaní následných opatrení v prípadoch, keď vyhotovované videozáznamy nespĺňali
ustanovenia kap. XVII. RS. Odvolacia komisia na zasadnutí dňa 03.10.2019 požiadala príslušné odborné komisie o
zjednotenie postupov týkajúcich sa sledovania a kontroly vyhotovovaných videozáznamov, s cieľom zabezpečiť
dodržiavanie ustanovení kap. XVII. RS. V prípade ďalšieho porušovania nariadení v tejto oblasti, Odvolacia
komisia požiadala príslušné odborné komisie, aby boli prijaté také opatrenia v kontrolnej činnosti, aby boli
spravodlivo posúdené všetky disciplinárne previnenia v tejto oblasti a aby disciplinárne konania a rozhodnutia DK
SsFZ mali nielen sankčnú, ale aj výchovnú, preventívnu a nápravnú funkciu.
4.
Vzhľadom na skutočnosť, že DK SsFZ pri ukladaní DS, ktorou bola pokuta, nevybočila z rámca
upraveného v čl. 12 ods. 6 DP SFZ a zároveň zohľadnila zásady ukladania DS, Odvolacia komisia nezistila žiaden
relevantný dôvod na zasiahnutie do rozhodovacej autonómie DK SsFZ vo forme revízie jej odvolaním napadnutého
rozhodnutia. Odvolacia komisia v rámci svojej právomoci rozhodovať v druhom stupni proti rozhodnutiam orgánov
SsFZ zistila, že odvolaním napadnuté rozhodnutie DK SsFZ vo veci DS (výšky pokuty) bolo vydané v súlade
s predpismi SFZ a SsFZ a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, že podané odvolanie
zamietla.

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Dôrazne upozorňujeme FK, že štart hráčok v II. lige žiačok WU15 SsFZ sa riadi Súťažným poriadkom SFZ
čl. 45/2/b - žiačky (U12 až U15). V súťažnom ročníku 2019/2020 sa jedná o ročníky narodenia 2008, 2007,
2006 a 2005. Akýkoľvek štart hráčky z kategórie mimo uvedený interval bude posudzovaný ako

neoprávnený štart a riadiaca komisia bude postupovať v zmysle SP čl. 82/1/f (kontumácia stretnutia neoprávnený štart hráča).
Po konzultácii s riadením ženských súťaží SFZ taktiež oznamujeme, že v súťaži žiačok nie je možný ani
štart hráčok z kategórie U11 a mladších. V zmysle toho bude upravený aj rozpis II. ligy žiačok WU15 SsFZ.
2. Kontumuje MFS:
a) 5. kola II. ligy žiačok WU15, FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - AKADÉMIA JUVENTUS
Žilina, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, v zmysle SP čl.
82/1/b (nenastúpenie na MFS). Berie na vedomie podanie AKADÉMIA JUVENTUS Žilina k nenastúpeniu na MFS
(ID 116017). FK AKADÉMIA JUVENTUS Žilina odstupujeme na doriešenie DK - 3. kontumácia.
3. Dôrazne žiada FK Jupie Futbalová škola Mareka Hamšíka a MFK Tatran Liptovský Mikuláš o záväzné
vyjadrenie ku vzájomnému MFS 5. kola II. ligy žiačok WU15 zo dňa 02.10.2019. Vyjadrenie žiadame zaevidovať v
elektronickej podateľni ISSF podaním na KŽF SsFZ, najneskôr 15.10.2019.
4. Upozorňujeme FK, účastníkov II. ligy žiačok WU15, na povinnosť mať na MFS prítomného zdravotníka. Jeho
meno musí byť uvedené v zápise o stretnutí. V prípade opakovania nedostatku odstúpime na riešenie DK.
5. 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.
6. 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).

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 (pre držiteľov UEFA GR C 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 (pre trénerov bez trénerskej
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.
3. TMK SsFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje 17.11.2019 (nedeľa) od 09.30 hod. v Banskej Bystriciseminár
na predĺženie licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C v trvaní 5 hodín. Účastnícky poplatok bude 10.-€.
Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 10. novembra 2019 na priloženom tlačive prihlášky
(www.ssfz.sk / úvodná stránka - aktuality) mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com.

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. V prípade, že má FK záujem o hráča pri splnení ustanovení čl. 15/(5) a (6) môže s použitím formulára „Žiadosť
o dočasnú registráciu hráča“ postupovať aj v čase mimo registračného obdobia s výnimkou obdobia 01.05. do
15.07. príslušného roku.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1.

2.
3.

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.
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
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.

