Spravodajca č. 16/2019-20

18. 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)
(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:
 20.10.2019 /nedeľa/ o 15,00 hod. 12.kolo IV. liga J Tisovec – Hriňová
 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 B T. Štiavnička – Trstená
 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 /štvrtok/ 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:
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/ nesplnenie nariadenia odstupujeme DK SsFZ.
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)
Stretnutie KM so zástupcami FK mládežníckych súťaží Sever ,riadených SsFZ sa uskutoční 22.10.2018 v
utorok od 16:00( prezentácia ) 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 na tel. 0907227834, 0917 325 160
alebo na vladimirremeselnik@gmail.com
KM schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
12. 10.2019, 11.kolo, V.liga U19, sk. A, 14:00,ihrisko Nezbucká Lúčka, Varín – Strečno, zmena HP
19.10.2019, 12.kolo, IV.liga U19, sk. Sever, 11:00,SO, O.Jasenica – Bytča
19.10.2019, 12.kolo, IV.liga U19, sk. Juh, 14:00,SO, Šalková – V. Krtíš, zmena HČ, poplatok v MFZ
19.10.2019, 12.kolo, V.liga U19, sk. B, 14:45,SO, Žarnovica B – Brusno-Ondrej, zmena HČ, kolidácia ,
poplatok v MFZ
o 22.10.2019, 13.kolo, II.liga U15/U13, sk. Sever, 16:00/17:45, Krásno n. K. – Raková
o 26. 10.2019, 13.kolo, V.liga U19, sk. A, 14:00,ihrisko Nezbucká Lúčka, Varín – Radoľa, zmena HP
o 26. 10.2019, 13.kolo, V.liga U19, sk. B, 14:00,ihrisko Lisková, Ružomberok- Černová – Lisková, zmena HP
obrátené poradie jeseň- jar ISSF
o 26. 10.2019, 13.kolo, V.liga U19, sk. B, 10:00,Rabča – Istebné, ISSF
o 27. 10.2019, 13.kolo, IV.liga U19, sk. Juh 10:00, Hnúšťa – Fiľakovo, zmena HČ, poplatok v MZF
o 06. 05.2020, 26.kolo, V.liga U19, sk. B, 14:00,ihrisko Ružomberok- Černová, Lisková – Ružomberok-Černová,
zmena HP obrátené poradie jeseň- jar ISSF
2. KM nariaďuje odohrať MFS:
o V.liga U19, sk.C, 23.10.2019, 10.kolo, 15:30, Hrochoť – Heľpa, SP čl.68/7, 10
ISSF
3. KM kontumuje MFS:

III.liga U15, sk. B, 12.10.2019, 11.kolo, TJ Oravská Lesná – OŠK Bešeňová, priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech TJ Oravská Lesná, podľa SP čl.82/b - nenastúpenie H na stretnutie
4. KM schvaľuje výsledky stretnutí riadené „R laik“ zaevidované v ISSF:
 III.liga U15, sk. B, 12.10.2019, 11.kolo, Chlebnice - Lisková 2:1(1:1)
 III.liga U13, sk. B, 12.10.2019, 11.kolo, Chlebnice - Lisková 5:0(2:0)
5. KM predvoláva na zasadnutie KM :
 Pavol Fongus (1028976) –vedúci družstva Liptovskej Lužnej
 Jozef Veselovský ( 1343197) – tréner Liptovskej Lužnej
 Filip Veselovský ( 1341867) - hráč Liptovskej Lužnej
 Filip Sirota (1369842) – hráč Liptovskej Lužnej
 Adam Moravčík (1299168)– hráč, materský klub Liptovská Lužná
 Ján Gejdoš (1384416) - vedúci družstva Liptovské Sliače
 Ľubomír Pasch ( 1004275) – tréner družstva Liptovské Sliače
v termíne 22.10.2019 o 15:30, Penzión Fontána v Bešeňovej.
Účasť (SP čl.49, bod 6) menovaných na zasadnutí KM je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych
sankcií.
6. KM odstupuje DK:
 TJ Sklotatran Poltár – R nepripustil 2 hráčov D na stretnutie III.liga U17, 11. kolo, 12.10.2019, TJ Sklotatran
Poltár – FK Slovan Sliač, - zistenia R- Jaroslav Kyzek (1024731), ( Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí)
 OŠK Bešeňová, III.liga U15, sk. B, 12.10.2019, 11.kolo, TJ Oravská Lesná – OŠK Bešeňová, SP čl.82/b nenastúpenie H na stretnutie.
7. KM žiada FK:
 TJ Družstevník Očová, opakovane o 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 20.10.2019, 24:00. V prípade nedodržanie termínu
odstúpime DK.
 TJ Fatran Varín, vyjadrenie vedúceho družstva k podaniu D, V .liga U19, sk.A, 10.kolo, 16.10.2019, Stráňavy
– Varín, podaním v ISSF na KM v termíne do 17.10.2019, 24:00. uznesenie SsFZ- KM – 2019/2020-0015
 OFK Liptovská Lužná - opakovane žiadame vložiť video nahrávku do Videoarchívu SFZ, V.liga U19, sk. B,
11.kolo, 12.10.2019,OFK Liptovská Lučná – OFC Liptovské Sliače, termín 20.10.2019, 24:00. V prípade
nedodržanie termínu odstúpime DK.
8. KM berie na vedomie:
TJ Slovan Tomášovce - oznámenie o nenastúpení na stretnutie V.liga U19, sk. D 12.kolo , TJD Príbeľce - TJ
Slovan Tomášovce
10. KM – prijaté podania:
Liptovské Sliače – ID 116481 – v riešení US 16,bod 5
Stráňavy – ID 116740
11. KM oznamuje:
1.
o
o
o
o

a) FK Varín má pre mládežnícke stretnutia súťažný ročník 2019/2020 schválenú náhradnú HP ihrisko
Nezbudská Lúčka .( US 14– ŠTK, bod 3 ), z dôvodu úprav HP. Schválenie trvá od 04.10.2019 do ukončenia
prestavby ihriska. FK Varín upovedomí všetky FK a KM o zmene HP v MFS ( podaním v ISSF k MFS –zápisžiadosť o zmenu termínu/ hracej plochy stretnutia).
b) FK , ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach riadených SsFZ:
stretnutie KM so zástupcami FK mládežníckych súťaží – Sever,
sa uskutoční 22.10.2018 v utorok o 16:30 v Penzióne Fontána v Bešeňovej. Program bol uvedený v US 14.
V prípade záujmu FK o stretnutie (v jednotlivých oblastiach) , oznámte na tel. 0907227834, 0917 325 160 alebo na
vladimirremeselnik@gmail.com
12. KM upozorňuje FK :
a) v prípade neodohrania MFS s dôvodu nepriaznivého počasia je nutné postupovať v zmysle RS čl.VIII, bod 6
a čl. VI. bod 8.
b) všetky stretnutia jesennej časť súťaží je nutné odohrať 26. – 27.10.2019.
c) R oznámi neodohranie stretnutia s odôvodnením riadiacemu orgánu súťaže- SP čl. 69, bod 1
d) na povinnosť v súťažiach U13 vyhodnocovať najlepších hráčov a odovzdať vyhodnoteným medaile.
e) FK a R na úpravu HČ pre U15/U13 10:00/11:45 a U19/U17 10:00/12:15. Zmena obdobne platí ( skrátenie
čakacieho času medzi stretnutiami o 15 min) aj pre iné HČ dvojičkových súťaží. Táto zmena platí dňom
schválenia 03.10.2019 aj v prípade ak nie je upravená v ISSF..

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu,
podľa čl. 9/2b2 DP
U 601: Marek Guláš 1086483 (tréner MFK Žarnovica, TIPOS III.liga STRED), vylúčený za hrubé nešportové
správanie ( ďalej len HNS) - hrubé urážky voči delegovanej osobe (ďalej len HNS), podľa čl. 48/1c DP. DS - 3
týždne, podľa čl.48/ 2b DP, od 14.10.2019
U 602: Tomáš Murín 1232126 ( MFK Strojár Krupina, V. liga skupina C), vylúčený za HNS - kopnutie súpera
nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS - 2 týždne, podľa čl. 49/ 2b DP, od 14.10.2019.
U 603: Ján Golian 1151333 ( TJ Družstevník Mýtna V. liga skupina D), vylúčený za HNS - vrazenie do súpera
nadmernou silou, podľa čl. 49/1a DP. DS - 2 s.s., podľa čl 49/2a DP,
od 14.10.2019.
U 604: František Koristek 1188028 ( TJ Družstevník Mýtna V. liga skupina D),vylúčený za surovú hru - kopnutie
súpera nadmernou silou, podľa čl. 45/1a DP. DS - 2 s.s., podľa čl.45/2a DP, od 14.10.2019.
Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.
9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:
U 605: Michal Kubica 1299856 ( OŠK Baník Stráňavy, IV.liga SEVER)
U 606: Daniel Toth 1338400 ( FTC Fiľakovo, IV. liga dorast U19 skupina JUH)
U 607: Pavol Rusnák 1373176 ( OŠK Oravská Polhora, V.liga dorast U19 skupina B)
U 608: Ivan Jacko 1310173 ( OŠK Bešeňová, V. liga dorast U19 skupina B)
U 609: Oliver Kubala 1323559 ( OŠK Lisková, V. liga dorast U19 skupina B),
všetci od 13.10.2019
U 610: Lukáš Nitško 1307235 ( MFK Žarnovica, TIPOS III.liga STRED)
U 611: Lukáš Štefanka 1219826 ( MFK Žarnovica, TIPOS III.liga STRED)
U 612: Tomáš Čákovský 1249251 ( ŠK Prameň Kováčová, TIPOS III.liga STRED)
U 613: Peter Horčičák 1179626 ( FK Tatran Turzovka, V.liga skupina A)
U 614: Gábor Horváth 1175092 ( OŠK Radzovce, V.liga skupina D)
U 615: Marek Kamenský 1170741 ( TJ Družstevník Klenovec, V.liga skupina D)
U 616: Peter Červenec 1151656 ( TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, V.liga skupina A)
U 617: Filip Marec 1306530 ( ŠK Tvrdošín, IV.liga dorast U19 SEVER),
všetci od 14.10.2019
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za udelenie 5 ŽK podľa čl. 37/5a DP
na 1 súťažné stretnutie:
U 618: Roman Paparyha 1420575 ( MŠK Rimavská Sobota, TIPOS III.liga STRED)
U 619: Michal Laurov 1183812 ( MFK Žarnovica, TIPOS III.liga STRED),
obaja od 9.10.2019
U 620: Vladislav Slovák 1278086 ( MFK Zvolen, TIPOS III.liga STRED), od 13.10.2019
U 621: Dejan Lačarak 1367648 ( ŠKM Liptovský Hrádok, TIPOS III.liga STRED)
U 622: Matúš Ončák 1305328 ( ŠKM Liptovský Hrádok, TIPOS III.liga STRED)
U 623: Michal Fúčela 1182956 ( FK Slovan Žabokreky, IV.liga SEVER)
U 624: Branislav Jesenský 1275876 ( FK Slovan Žabokreky, IV.liga SEVER)
U 625: Ladislav Person 1186027 ( FK Rajec, IV.liga SEVER)
U 626: Peter Bohuš 1138451 ( MFK Strojár Krupina, V.liga skupina C)
U 627: Róbert Sláva 1238362 ( ŠK Hrochoť, V.liga skupina C)
U 628: Denis Dobrocký 1265423 ( OFK Olováry, V.liga skupina D)
U 629: Kristián Radoš 1241128 ( TJ Ipeľ Balog nad Ipľom, V.liga skupina D), všetci od 14.10.2019
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania sa a ostatných oznamov
v zmysle DP:

U 630: Berie na vedomie rozhodnutie OK-07/2019 a oznamuje FK, že U 549 - U 597 riešila DK na základe
vlastných zistení, vyjadrenia FK zobrala na vedomie.
U 631: TJ Družstevník Klenovec ( V.liga skupina D), berie na vedomie vyjadrenie k U528 a zaslanie lekárskej
správy k zraneniu a liečbe hráča Radoslava Doboša.
U 632: Tomáš Tavarský 1186531 ( FK Iskra Hnúšťa, V. liga skupina D), berie na vedomie vyjadrenie k U508.
Na základe Zápisu o stretnutí ( dalej len ZoS), Správy delegáta zväzu ( ďalej len SDZ) a lekárskej správy
zraneného hráča R.Doboša v stretnutí V.ligy skupiny D Klenovec - Hnúšťa 06.10.2019, vylúčený za surovú hru kopnutie súpera, pričom došlo ku zraneniu hráča, ktoré malo za následok jeho odstúpenie z hry, a v jeho dôsledku
k práceneschopnosti napadnutého a k jeho neschopnosti zúčastňovať sa športu, podľa čl. 45/1 DP. DS - 1 mesiac
nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 45/2b, DP, od 07.10.2019, Zároveň DK
ruší predbežné ochranné opatrenie U508.
U 633: Peter Machunka 1098934 ( ŠK Tvrdošín, IV. liga SEVER), berie na vedomie stanovisko menovaného k
U529 a za disciplinárne previnenie vo veci poškodenia dobrého mena futbalu ( vyjadrenie na sociálnej sieti po
stretnutí 9.kola IV. ligy SEVER MŠK Kysucké Nové Mesto - ŠK Tvrdošín 29.09.2019) podľa čl.65/1 DP. DS - 100 €
pokuta a 1 mesiac nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK
Tvrdošín, podľa čl.65/2 DP, od 11.10.2019. DK zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U529.
U 634: MFK Žarnovica ( TIPOS III.liga STRED), za HNS trénera voči DO ( U601) v 11.kole TIPOS III.ligy STRED
Žarnovica - Čadca 13.10.2019, podľa čl. 48/1c DP. DS - 100 € pokuta, podľa čl. 48/4 DP.
U 635: Peter Jesenský 1317500 (vedúci družstva FK Slovan Žabokreky, IV. Liga SEVER). Na základe SDZ, OZN
po stretnutí 11. kola IV. ligy SEVER Žabokreky - Teplička nad Váhom 13.10.2019, za HNS - vyhrážanie sa DO,
podľa čl. 48/1c DP. DS - 2 týždne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach FK Slovan
Žabokreky a ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze styku menoveného s delegovanými osobami
v priestoroch pre nich vymedzenými na štadiónoch v súťažiach SsFZ do 30.06.2020, podľa čl. 48/2b DP, čl.
43/2g DP.
U 636: FK Slovan Žabokreky ( IV.liga SEVER), Na základe SDZ, OZN po stretnutí 11. kola IV. ligy SEVER
Žabokreky - Teplička nad Váhom 13.10.2019, za HNS vedúceho mužstva voči DO (U 635), podľa čl. 48/1c DP. DS
- 100 € pokuta, podľa čl.48/4 DP.
U 637: Ján Čeman ( priaznivec TJ Družstevník Mýtna V. liga skupina D), na základe SDZ, OZN a vlastných
zistení, za hrubé nešportové správanie domáceho priaznivca voči DO (hrubé urážky) počas stretnutia 11.kola V.
ligy skupina D Mýtna - Radzovce 13.10.2019, podľa čl. 58/2a DP, čl.8/1c DP. DS - 12 mesiacov nepodmienečne
zákaz vstupu na štadión TJ Družstevník Mýtna, podľa čl. 58/4 DP, čl. 20/1,2,3 DP, od 18.10.2019.
U 638: Jaroslav Mišovec ( priaznivec TJ Družstevník Mýtna V. liga skupina D), na základe SDZ, OZN a
vlastných zistení, za hrubé nešportové správanie domáceho priaznivca voči DO ( hrubé urážky) počas stretnutia
11.kola V. ligy skupina D Mýtna - Radzovce 13.10.2019, podľa čl. 58/2a DP, čl.8/1c DP. DS - 12 mesiacov
nepodmienečne zákaz vstupu na štadión TJ Družstevník Mýtna, podľa čl. 58/4 DP, čl. 20/1,2,3 DP, od
18.10.2019.
U 639: TJ Družstevník Mýtna ( V. liga skupina D), na základe SDZ, OZN, za HNS priaznivcov domácich voči DO
a následnom vykázaní z areálu štadióna domácich priaznivcov - Ján Čeman a Jaroslav Mišovec v stretnutí 11. kolo
V. liga skupina D Mýtna - Radzovce 13.10.2019, podľa čl.57/1a čl. 58/2a DP. DS - 100 € pokuta, podľa čl.57/2 DP,
čl.58/3 DP. Ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze 12 mesiacov nepodmienečne zákaz vstupu na
štadión TJ Družstevník Mýtna priaznivcom Ján Čeman a Jaroslav Mišovec, podľa čl. 20/1,2,3 DP, čl. 43/2s
DP, čl.47/4 DP, čl.48/4 DP, od 18.10.2019.
U 640: Ľubomír Drozd 1401230 (delegát), za nesplnenie povinnosti zaslať vyjadrenie k U535 (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), podľa čl. 63/1a,b DP.
DS - 2 mesiace nepodmienečne pozastavenie výkonu funkcie delegáta zväzu a 50 € pokuta, podľa čl. 63/ 2b
DP, čl.64/5 DP, od 18.10.2019. Pokutu žiadame uhradiť na účet SsFZ a doklad o úhrade predložiť DK SsFZ pod
ďalšími disciplinárnymi dôsledkami, do 22.10.2019.
U 641: Pavol Budinský 1052281 (tréner MFK Nová Baňa, III.liga SŽ U15 skupina C), berie na vedomie vyjadrenie
k U542. Na základe ZoS, vyjadrenia DO a vlastných zistení za prejavy nesúhlasu a nešportového správania voči
DO po jeho vylúčení v stretnutí 10. kola SŽ U15 Nová Baňa - Hriňová 05.10.2019 a za hrubé urážky voči DO z
priestoru pre divákov v priebehu stretnutia 10. kola III. ligy MŽ U13 skupina C Spartak Hriňová - Nová Baňa
05.10.2019, podľa čl. 48/1a,c DP. DS - 1 mesiac nepodmienečne zákaz výkonu športu a akejkoľvek funkcie
vo všetkých stretnutiach MFK Nová Baňa, podľa čl. 48/2b DP, od 14.10.2019. Zároveň ruší predbežné
ochranné opatrenie uložené U542.
U 642: Dušan Šipikal 1315151 (tréner MFK Nová Baňa, III.liga MŽ U13 skupina C), berie na vedomie vyjadrenie k
U543. Na základe ZoS, vyjadrenia DO a vlastných zistení DK zastavuje konanie podľa čl. 78/5a DP. Zároveň ruší
predbežné ochranné opatrenie uložené U543. Odstupuje postup rozhodcu KR SsFZ.
U 643: MFK Nová Baňa, berie na vedomie vyjadrenie k U542 - 544. Na základe ZoS, vyjadrenia DO a vlastných
zistení za NS a HNS trénera (U641) a nepodanie rúk súperovi po stretnutí 10. kola III. ligy MŽ U13 skupina C
Spartak Hriňová - Nová Baňa 05.10.2019, podľa čl. 48/ 1a,c DP, čl. 65/1 DP. DS - 100 € pokuta, podľa čl. 48/4 DP,
čl. 65/2 DP.
U 644: FK AKADÉMIA JUVENTUS Žilina, na základe podnetu KŽF SsFZ za porušenie RS 2019/2020 kap. XX
bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS (tretí prípad) 5. kola II.ligy žiačok WU15 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
- Žilina 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 II.ligy žiačok WU15, 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 vylúčené družstvo po

uplynutí stanovenej doby bude podľa čl. 30/3 DP a čl. 12/2,4 SP SFZ zaradené do majstrovskej súťaže KŽF SsFZ.
DK SsFZ žiada KŽF SsFZ o anulovanie výsledkov družstva.
U 645: OŠK Baník Stráňavy ( V. liga dorast U19 skupina A), berie na vedomie opätovné podanie OŠK Baník
Stráňavy ohľadom zničenia interiéru šatne hostí a steny pri šatni hostí po stretnutí 10. kolo V. liga dorast U19
skupina A Stráňavy - Varín 16.10.2019. FK nedodržal postup daný RS SsFZ 2019/2020 kapitola XXII bod 11/b
podľa čl. 78/5b DP, bez ďalších DS.
U 646: Daniel Vaňo 1368072 (TJ Sklotatran Poltár, III. liga dorast U17), na základe podnetu KM SsFZ, ZoS, OZN,
začína disciplinárne konani za pokus o neoprávnený štart na cudzí RP v stretnutí 11. kola III. ligy dorast U17 Poltár
- Sliač 12.10.2019, podľa čl. 64/1a DP, čl. 53 DP. Žiada o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 22.10.2019.
Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach
TJ Sklotatran Poltár od 13.10.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a,c,6,7 a čl. 43/1,2a,4 DP.
U 647: Andrej Bavala 1316149 (TJ Sklotatran Poltár III. liga dorast U17), na základe podnetu KM SsFZ, ZoS a
OZN, začína disciplinárne konani za pokus o neoprávnený štart na cudzí RP v stretnutí 11. kola III. ligy dorast U17
Poltár - Sliač 12.10.2019 podľa čl. 64/1a a čl. 53 DP Žiada o písomné vyjadrenie podaním V ISSF do 22.10.2019.
Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach
TJ Sklotatran Poltár od 13.10.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a,c,6,7 a čl. 43/1,2a,4 DP.
U 648: Patrik Semerák 1371519 (kapitán TJ Sklotatran Poltár III. liga dorast U17), na základe podnetu KM SsFZ,
ZoS a OZN, začína disciplinárne konani za pokus o neoprávnený štart na cudzí RP hráčov Daniel Vaňo 1368072 a
Andrej Bavala 1316149 v stretnutí 11. kola III. ligy dorast U17 Poltár - Sliač 12.10.2019 podľa čl. 64/1a a čl 53 DP.
Žiada o písomné vyjadrenie podaním V ISSF do 22.10.2019 podľa čl. 71/1,2,3a,c, 5b, 6,7,9 DP.
U 649: Jozef Kosnovský 1389915 (vedúci mužstva TJ Sklotatran Poltár III. liga dorast U17), na základe podnetu
KM SsFZ, ZoS a OZN, začína disciplinárne konani za pokus o neoprávnený štart na cudzí RP hráčov Daniel Vaňo
1368072 a Andrej Bavala 1316149 v stretnutí 11. kola III. ligy dorast U17 Poltár - Sliač 12.10.2019 podľa čl. 64/1a
a čl. 53 DP. Žiada o písomné vyjadrenie podaním V ISSF do 22.10.2019. Predbežným ochranným opatrením
zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Sklotatran Poltár od 13.10.2019 až
do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a,c,6,7 a čl. 43/1,2a,4 DP.
U 650: Vladimír Sendrei 1164265 (tréner TJ Sklotatran Poltár III. liga dorast U17), na základe podnetu KM SsFZ ,
ZoS a OZN, začína disciplinárne konani za pokus o neoprávnený štart na cudzí RP hráčov Daniel Vaňo 1368072 a
Andrej Bavala 1316149 v stretnutí 11. kola III. ligy dorast U17 Poltár - Sliač 12.10.2019 podľa čl. 64/1a a čl. 53 DP.
Žiada o písomné vyjadrenie podaním V ISSF do 22.10.2019. Predbežným ochranným opatrením zastavuje
výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Sklotatran Poltár od 13.10.2019 až do
vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a,c,6,7 a čl. 43/1,2a,4 DP.
U 651: Michal Viglašský 1351485 ( MFK Nová Baňa), na základe podania DK ObFZ Žiar nad Hronom, za
neoprávnený štart hráča na cudzí registračný preukaz v 10. kole Futbalshop.sk ligy U15 ObFZ Žiar nad Hronom
medzi TJ Partizán Veľká Lehota - OŠK Hodruša Hámre 09.10.2019. DS - 1 mesiac nepodmienečne
pozastavenie výkonu športu od 18.10.2019, podľa č. 53/3b a čl. 17 DP.
U 652: TJ Baník Kalinovo ( TIPOS III. liga STRED), na základe podnetu KR SsFZ a vlastných zistení za
vyhotovenie nekvalitného videozáznamu, čím KR nemohla objektívne posúdiť sťažnosť ( FK Rakytovce) z MFS
11.kolo Tipos III. liga STRED Kalinovo - Rakytovce hraného dňa 13.10.2019 podľa kap. XVII bod 1,8 RS SsFZ vo
futbale 2019/2020. DS - 100 € pokuta a ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze vyhotovovať
videozáznamy zo stretnutí podľa kap. XVII RS SsFZ 2019/2020 pod ďalšími DS, podľa čl.43/2s DP
U 653: FK Slovenské Ďarmoty ( IV. liga skupina JUH), na základe podnetu KR SsFZ a vlastných zistení za
vyhotovenie nekvalitného videozáznamu, čím KR SsFZ nemohla posúdiť sťažnosť (TJ Sokol Medzibrod) z MFS
11.kolo IV. liga skupina JUH Slovenské Ďarmoty - Medzibrod hraného dňa 13.10.2019 podľa kap. XVII bod 1,8 RS
SsFZ vo futbale 2019/2020. DS - 100 € pokuta a ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze
vyhotovovať videozáznamy zo stretnutí podľa kap. XVII RS SsFZ 2019/2020 pod ďalšími DS, podľa čl.43/2s
DP.
U 654: MFK Dolný Kubín ( IV. liga skupina SEVER), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ a vlastných zistení,
za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 nezverejnenie videozáznamu zo stretnutia z 11.kola IV. ligy skupina SEVER Dolný Kubín - Tvrdošín 13.10.2019 v
stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS – upozornenie a žiada o splnenie povinnosti nahrať kompletný
videozáznam v dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl.
64/4 DP.
U 655: ŠK Partizán Čierny Balog ( IV. liga skupina JUH), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ a vlastných
zistení, za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII,
bod 1, 2, 3, 8. Z 11. kola IV. ligy skupina JUH Čierny Balog - Badín 13.10.2019 podľa čl. 64/1 DP. DS upozornenie
a ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze vyhotovovať videozáznamy zo stretnutí podľa kap. XVII
RS SsFZ 2019/2020 pod ďalšími DS podľa čl. 10 DP, čl. 43/ 2p DP.
U 656: TJ Fatran Varín ( V. liga skupina A), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ a vlastných zistení, za
nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 zverejnenie neúplného videozáznamu ( nahratý len prvý polčas MFZ) zo stretnutia z 11.kola V. liga skupina A
medzi Varín - Kotešová 13.10.2019 v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS – upozornenie a žiada o
splnenie povinnosti nahrať kompletný videozáznam v dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod
ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 657: OFK 1950 Priechod ( V. liga skupina C), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ a vlastných zistení, za
nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 zverejnenie neúplného videozáznamu ( nahratý len prvý polčas MFZ) zo stretnutia z 11.kola V. liga skupina C

medzi Priechod - Bacúch 13.10.2019 v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS – upozornenie a žiada o
splnenie povinnosti nahrať kompletný videozáznam v dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod
ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 658: OTJ Hontianske Nemce ( V. liga skupina C),berie na vedomie vyjadrenie FK. Na základe podnetu
Sekretariátu SsFZ za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020
kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie videozáznamu zo stretnutia z 11.kola V. ligy skupina C Dolný Hontianske
Nemce - Brezno 13.10.2019 v stanovenom termíne. DK zobrala podnet na vedomie bez prijatia ďalších
disciplinárnych opatrení, podľa čl. 71/5c DP.
U 659: MŠK Fomat Martin ( TIPOS III. liga STRED, na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia 11 kola TIPOS III. ligy STRED Martin - Námestovo v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1
DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne
určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 660: MŠK Novohrad Lučenec ( TIPOS III. liga STRED, na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia 11 kola TIPOS III. ligy STRED Lučenec - Zvolen v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1
DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne
určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 661: FTC Fiľakovo ( TIPOS III. liga STRED, na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia 11 kola TIPOS III. ligy STRED Fiľakovo - Bánová v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1
DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne
určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 662: TJ Družstevník Liptovská Štiavnica ( TIPOS III. liga STRED, na základe vlastných zistení za nesplnenie
povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie
dôležitých momentov zo stretnutia 11 kola TIPOS III. ligy STRED Liptovská Štiavnica - Rimavská Sobota v
stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité
momenty zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl.
10 DP, čl. 64/4 DP.
U 663: TJ Tatran Krásno nad Kysucou ( TIPOS III. liga STRED), na základe vlastných zistení za nesplnenie
povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie
dôležitých momentov zo stretnutia 11 kola TIPOS III. ligy STRED Krásno n. Kysucou - L. Hrádok v stanovenom
termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo
stretnutia v dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl.
64/4 DP.
U 664: MFK Nová Baňa-Žarnovica ( TIPOS III. liga STRED, na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia 11 kola TIPOS III. ligy STRED Nová Baňa-Žarnovica : Čadca v stanovenom termíne,
podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v
dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 665: TJ Tatran Oravské Veselé ( TIPOS III. liga STRED, na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia 11 kola TIPOS III. ligy STRED O.Veselé - Kováčová v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1
DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne
určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 666: TDJ Príbelce (IV.liga JUH), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK
vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia 11.kola IV.ligy JUH Príbelce - Pliešovce v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie,
žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do
22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 667: FK Šalková (IV.liga JUH), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK
vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia 11.kola IV.ligy JUH Šalková - Poltár v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie, žiada
FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do
22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 668: FC 98 Hajnáčka (IV.liga JUH), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK
vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia 11.kola IV.ligy JUH Hajnáčka - Tornaľa v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie,
žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do
22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 669: FK Podkonice (IV.liga JUH), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK
vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia 11.kola IV.ligy JUH Podkonice - Hriňová v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie,
žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do
22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 670: OŠK Baník Stráňavy (IV.liga SEVER), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia 11.kola IV.liga SEVER Stráňavy: Belá-Dulice v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP.

DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne
určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 671: FK Slávia Staškov (IV.liga SEVER), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia 11.kola IV.liga SEVER Staškov-Bobrov v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne určenom
termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 672: MŠK Kysucké Nové Mesto (IV.liga SEVER), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia 11.kola IV.liga SEVER Kysucké Nové Mesto - Rajec v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1
DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne
určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 673: ŠK Dynamo Diviaky (IV.liga SEVER), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia 11.kola IV.liga SEVER Diviaky - Závažná Poruba v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1
DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne
určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 674: OŠK Rosina (IV.liga SEVER), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK
vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia 11.kola IV.liga SEVER Rosina - Makov v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie,
žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do
22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 675: FK Slovan Žabokreky (IV.liga SEVER), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia 11.kola IV.liga SEVER Žabokreky - Teplička nad Váhom v stanovenom termíne, podľa čl.
64/1 DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v
dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 676: MFK Bytča ( V.liga skupina A), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK
vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia ) 11.kola V. liga skupina A MFK Bytča -TJ Slovan Skalité 13.10.2019 v stanovenom termíne, podľa čl.
64/1 DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v
dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 677: ŠK Čierne ( V.liga skupina A),na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK
vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII,( zlá kvalita videozáznamu) 11.kolo V. liga skupina A
ŠK Čierne - TJ Višňové 13.10.2019.DS - upozornenie, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP. Ukladá ochranné opatrenie
v príkaze nahrávať videozáznamy z nasledujúcich MFS v dostatočnej kvalite v zmysle RS SsFZ 2019/2020
kap.XVII, pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl.43/2s DP, od 18.10.2019.
U 678: ŠK Gbeľany ( V.liga skupina A), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, nezverejnenie videozáznamu z
MFS 11. kola V. liga skupina A ŠK Gbeľany - TJ Tatran Oščadnica 13.10.2019 podľa čl. 64/1 DP. DS upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne určenom
termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 679: FK Predmier ( V.liga skupina A), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho
FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia, ako aj zlá kvalita videozáznamu ) 11.kola V. liga skupina A FK Predmier - FK Tatran Turzovka
13.10.2019.DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v
dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP. Ukladá
ochranné opatrenie v príkaze nahrávať videozáznamy z nasledujúcich MFS v dostatočnej kvalite v zmysle
RS SsFZ 2019/2020 kap.XVII, pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl.43/2s DP, od 18.10.2019.
U 680: FK Strečno ( V.liga skupina A),na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK
vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia ) 11.kola V. liga skupina A FK Strečno - TJ Pokrok Stará Bystrica 13.10.2019 v stanovenom termíne,
podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v
dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 681: ŠK Belá ( V.liga skupina A), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK
vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia, snímanie zábradlia ) 11.kola V. liga skupina A FK Strečno - TJ Pokrok Stará Bystrica 13.10.2019 v
stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité
momenty zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl.
10 DP, čl. 64/4 DP. Ukladá ochranné opatrenie v príkaze nahrávať videozáznamy z nasledujúcich MFS bez
snímania zábradlia v zmysle RS SsFZ 2019/2020 kap.XVII, pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl.43/2s DP, od
18.10.2019.
U 682: Oravan Oravská Jasenica, (V.liga skupina B), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia ) 11.kola V. liga skupina B Oravan Oravská Jasenica - ATTACK Vrútky 13.10.2019 v
stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty
zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4
DP.

U 683: OŠK Švošov, (V.liga skupina B), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho
FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia ) 11.kola V. liga skupina B OŠK Švošov - OŠK Bešeňová 13.10.2019 v stanovenom termíne, podľa čl.
64/1 DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v
dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 684: ŠK Turčianská Štiavnička, (V.liga skupina B), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia ) 11.kola V. liga skupina B ŠK Turčianská Štiavnička - TJ Tatran Chlebnice 13.10.2019 v
stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP.DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité
momenty zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl.
10 DP, čl. 64/4 DP.
U 685: FK Nižná, (V.liga skupina B), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK
vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia, zlá kvalita videozáznamu ) 11.kola V. liga skupina B FK Nižná - TJ Slovan Magura Vavrečka 13.10.2019
v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité
momenty zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl.
10 DP, čl. 64/4 DP. Ukladá ochranné opatrenie v príkaze nahrávať videozáznamy z nasledujúcich MFS v
dostatočnej kvalite v zmysle RS SsFZ 2019/2020 kap.XVII, pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl.43/2s DP, od
18.10.2019.
U 686: OŠK Lieskovec (V.liga skupina C), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho
FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia ) 11.kola V. liga skupina C Lieskovec - Sásová 13.10.2019 v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS
- upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne určenom
termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 687: TJ ŠK Sokol Jakub (V.liga skupina C), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia ) 11.kola V. liga skupina C Jakub - Ladomerská Vieska 13.10.2019 v stanovenom termíne,
podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v
dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 688: ŠK Selce (V.liga skupina C), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK
vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia ) 11.kola V. liga skupina C Selce - Lovča 13.10.2019 v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne určenom
termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 689: OŠK Dobrá NIva (V.liga skupina C),na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho
FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia ) 11.kola V. liga skupina C Dobrá Niva - Banská Štiavnica 13.10.2019 v stanovenom termíne, podľa čl.
64/1 DP. DS - upozornenie, žiada FK o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v
dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.
U 690: MFK Krupina (V.liga skupina C),na základe vlastných zistení, za nekvalitne vyhotovený videozáznam
11.kola V.ligy skupina C Krupina - Hrochoť 13.10.2019. DS - ukladá ochranné opatrenie v príkaze nahrávať
videozáznamy z nasledujúcich MFS v dostatočnej kvalite v zmysle RS SsFZ 2019/2020 kap.XVII, pod ďalšími
DS v zmysle DP, podľa čl.43/2s DP, od 18.10.2019.
U 691: FK Iskra Hnúšťa (V.liga skupina D),na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho
FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia, zlá kvalita videozáznamu ) 11.kola V. liga skupina D FK Iskra Hnúšťa - FK Jesenské 12.10.2019 v
stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty
zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4
DP. Ukladá ochranné opatrenie v príkaze nahrávať videozáznamy z nasledujúcich MFS v dostatočnej
kvalite v zmysle RS SsFZ 2019/2020 kap.XVII, pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl.43/2s DP, od 18.10.2019.
U 692: TJ Družstevník Mýtna, (V.liga skupina D),na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia) 11.kola V. liga skupina D TJ Družstevník Mýtna - OŠK Radzovce 13.10.2019 v
stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty
zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4
DP.
U 693:ŠK Vinica, (V.liga skupina D),na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK
vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 2,8 - ( kamera nie je umiestnená na takom mieste,
aby snímala iba HP a statív vydáva rušivý zvuk pri otáčaní kamerou, nezverejnenie dôležitých momentov zo
stretnutia) 11.kola V. liga skupina D ŠK Vinica - TJ Družstevník Klenovec 13.10.2019 v stanovenom termíne, podľa
čl. 64/1 DP. DS - upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne
určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.Ukladá ochranné
opatrenie v príkaze nahrávať videozáznamy z nasledujúcich MFS z takého miesta aby kamera snímala iba
HP a stativ nevydával rušivý zvuk v zmysle RS SsFZ 2019/2020 kap.XVII, pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa
čl.43/2s DP, od 18.10.2019.
U 694:TJ Ipeľ Balog nad Ipľom, (V.liga skupina D), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia) 11.kola V. liga skupina D TJ Ipeľ Balog nad Ipľom - TJ Santrio Láza 13.10.2019 v

stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty
zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4
DP.
U 695:TJ Jednota Málinec, (V.liga skupina D), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 2,8 - ( kamera nie je
umiestnená na takom mieste, aby snímala iba HP, nezverejnenie dôležitých momentov zo stretnutia) 11.kola V.
liga skupina D TJ Jednota Málinec - MFK Revúca 13.10.2019 v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do
22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.Ukladá ochranné opatrenie v príkaze
nahrávať videozáznamy z nasledujúcich MFS z takého miesta aby kamera snímala iba HP, v zmysle RS
SsFZ 2019/2020 kap.XVII, pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl.43/2s DP, od 18.10.2019.
U 696: TJ Vinohrad Čebovce, (V.liga skupina D), na základe vlastných zistení za nesplnenie povinnosti
usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2019/2020 kapitola XVII, bod 8 - ( nezverejnenie dôležitých
momentov zo stretnutia, zlá kvalita videozáznamu) 11.kola V. liga skupina D TJ Vinohrad Čebovce - 1.FK Buzitka
13.10.2019 v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať
dôležité momenty zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do 22.10.2019 pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa
čl. 10 DP, čl. 64/4 DP.Ukladá ochranné opatrenie v príkaze nahrávať videozáznamy z nasledujúcich MFS v
dostatočnej kvalite v zmysle RS SsFZ 2019/2020 kap.XVII, pod ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl.43/2s DP, od
18.10.2019.
U 697: Juraj Diabelko 1146321 (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 poplatok 10 € na
účet SsFZ (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ pod ďalšími DS v zmysle DP), do 29.10.2019
U 698: Patrik Elsner 1355297 (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 poplatok 10 € na
účet SsFZ (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ pod ďalšími DS v zmysle DP), do 29.10.2019
U 699: Peter Oružinský 1126957 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za neuvedenie poznámky v ZoS, či sa
bol hlavný tréner uvedený v ZoS pred stretnutím R identifikovať v zmysle pokynu schváleného VV SsFZ, podľa čl.
64/1a DP. DS - pokarhanie, podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Uhradiť poplatok 10 € na účet SsFZ (doklad o
úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ pod ďalšími DS v zmysle DP), do 29.10.2019.
U 700: Jakub Faber 1138177 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za neuvedenie poznámky v ZoS, či sa bol
hlavný tréner uvedený v ZoS pred stretnutím R identifikovať v zmysle pokynu schváleného VV SsFZ, podľa čl.
64/1a DP. DS - pokarhanie, podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Uhradiť poplatok 10 € na účet SsFZ (doklad o
úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ pod ďalšími DS v zmysle DP), do 29.10.2019.
U 701: Michal Šašváry 1129506 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za neuvedenie poznámky v ZoS, či sa
bol hlavný tréner uvedený v ZoS pred stretnutím R identifikovať v zmysle pokynu schváleného VV SsFZ, podľa čl.
64/1a DP. DS - pokarhanie, podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Uhradiť poplatok 10 € na účet SsFZ (doklad o
úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ pod ďalšími DS v zmysle DP), do 29.10.2019.
U 702: Ivan Laššák 1142947 ( 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 poplatok 10 € na
účet SsFZ (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ pod ďalšími DS v zmysle DP), do 29.10.2019
U 703: Radovan Bánovský 1317526 ( 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 poplatok 10 €
na účet SsFZ (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ pod ďalšími DS v zmysle DP), do
29.10.2019
U 704: Michal Dančo 1260039 ( rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za neuvedenie poznámky v ZoS, či sa
bol hlavný tréner uvedený v ZoS pred stretnutím R identifikovať v zmysle pokynu schváleného VV SsFZ, podľa čl.
64/1a DP. DS - pokarhanie, podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Uhradiť poplatok 10 € na účet SsFZ (doklad o
úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ pod ďalšími DS v zmysle DP), do 29.10.2019
U 705: Andrej Kurucar 1249349 ( OŠK Rosina, IV.liga SEVER), berie na vedomie žiadosť menovaného o
zmenu DS uloženej U 477 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje
skúšobnú dobu do 31.05.2020.
U 706: Martin Repček 1208607 ( ŠK Závažná Poruba IV. liga skupina SEVER), berie na vedomie žiadosť o
zmenu DS uloženej U380 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku ( 1 týždeň) a určuje
skúšobnú dobu do 31.05.2020.
U 707: Dávid Birtus 1350172 (TJ Višňové, V. liga dorast U19 skupina A), berie na vedomie žiadosť o zmenu DS
uloženej U482 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú
dobu do 31.05.2020.
U 708: Teodor Lenďák 1250137 ( FK 09 Bacúch V. liga skupina C), berie na vedomie žiadosť menovaného o
zmenu DS uloženej U 506 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje
skúšobnú dobu do 31.05.2020.
U 709: Andrej Jaďuď 1197639 ( OFK Olováry V.liga skupina D), berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu
DS uloženej U 465 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje
skúšobnú dobu do 31.05.2020.
U 710: Tomáš Régi 1161887 ( OFK Olováry V.liga skupina D), berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu
DS uloženej U 466 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje
skúšobnú dobu do 31.05.2020.

U 711: Lukáš Kozička 1163331 ( MFK Revúca, V.liga skupina D), berie na vedomie žiadosť menovaného o
zmenu DS uloženej U 1710 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 mesiac) a
určuje skúšobnú dobu do 30.11.2020.
U: 712 TJ Družstevník Bzovík, na základe podnetu sekretariátu SsFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF
za mesiac September 2019 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS - pokuta 50 € podľa čl. 64/2, 6 DP. DK
SsFZ stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 22.10.2019 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 nedoplatku.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/3, 5 alebo 8 DP) sa
podáva na Disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
disciplinárnej komisie ( čl.84 ods.1 DP).

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Prerokované podnety: Lutila U19 (Pliešovce - Lutila) – sťažnosť nespĺňa náležitosti kapitoly XIX, ods. 1,
písm. a) RS 2019/2020 (zaslaná neskoro), Medzibrod (Slovenské Ďarmoty - Medzibrod) – sťažnosť čiastočne
opodstatnená – postúpené DK SsFZ z dôvodu vyhotovenia nekvalitného videozáznamu, Rakytovce (Kalinovo
- Rakytovce) - sťažnosť nepreukázateľná – postúpené DK SsFZ z dôvodu vyhotovenia nekvalitného
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. Zimné semináre R a DZ sa uskutočnia nasledovne (programy budú priebežne v dostatočnom predstihu
zverejnené):
Seminár R 3.L a PT 17. - 18.1.2020, Hotel Termál, Vyhne
Seminár R 4. a 5.L 19.1.2020, Hotel Termál, Vyhne
Seminár všetkých DZ 25. - 26.1.2020, Hotel Šachtička, Šachtičky, Banská Bystrica
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií
zúčastniť.
5. Ospravedlnenia R:
Laššák - 12.10. (oneskorene), Bánovský - 12.10. (oneskorene), Horný - 11.11. - 2.12., Krahulec - 8.11. 29.11., Koleno - 9.11. - 10.11., Súhrada - 30.10. - 4.11., Behančin - od 31.10. do konca jesennej časti,
Machyniak - 20.10., Verdžák - 31.10. - 7.11., Mensár - 12.10., Števček - 31.10. - 3.11.
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 18.10.2019: Č. k. OK-10/2019 Odvolacia komisia Stredoslovenského futbalového zväzu (ďalej
len „Odvolacia komisia“ a „SsFZ“), ako príslušný odvolací orgán prerokovala odvolanie pána Mariána Lauera
1317007 (ďalej len odvolateľ“, resp. „p. Lauer“) voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ (ďalej len „DK SsFZ“)
U 425 zverejnenému v Spravodajcovi č. 13/2019-20 zo dňa 27.09.2019, vo veci zastavenia konania o odvolaní voči
rozhodnutiu DK SsFZ U 344 zverejnenému v Spravodajcovi SsFZ č. 12/2019-20 zo dňa 20.09.2019, a takto
rozhodla: Rozhodnutie DK SsFZ U 425 podľa čl. 85 ods. 2 písm. d) Disciplinárneho poriadku Slovenského
futbalového zväzu ruší a vec vracia DK SsFZ na nové konanie a rozhodnutie.
Odôvodnenie:
 Odvolacia komisia prijala odvolanie prostredníctvom elektronickej pošty dňa 02.10.2019. Odvolateľ sa domáha
zrušenia rozhodnutia DK SsFZ U 425 o zastavení konania o odvolaní, nakoľko podľa čl. 83 ods. 3
Disciplinárneho poriadku Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „DP SFZ“) odstránil nedostatky v podanom
odvolaní zo dňa 24.09.2019, voči rozhodnutiu DK SsFZ U 344.
1.
Odvolacia komisia po preskúmaní dokumentov vzťahujúcich sa k veci zistila, že v rozhodnutí U 344
zverejnenom v Spravodajcovi č.12/2019-20 zo dňa 20.09.2019 je uvedené okrem iných previnení p.Lauera aj
„...a iné závažné porušenia predpisov SFZ...“. Odvolacia komisia obdržala stanovisko DK SsFZ podľa čl. 84 ods 5
DP SFZ“ k rozhodnutiam U 425 a U 344 dňa 11.10.2019. Stanovisko DK SsFZ sa považuje za odôvodnenie
napádaných rozhodnutí, ktoré bolo v kópii doručené aj p.Lauerovi. Podľa čl. 4 ods. 3 písm. c) DP SFZ sa „za
závažné disciplinárne previnenie považuje porušenie takej povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ, ktorej porušenie
sa podľa predpisu SFZ považuje za závažné“. Podľa čl. 78 ods. 3 písm. c) a f) DP SFZ „rozhodnutie disciplinárnej
komisie o uložení disciplinárnej sankcie sa vyhotovuje písomne v prípadoch závažných disciplinárnych previnení“.
Ďalej podľa DP SFZ rozhodnutie obsahuje odkaz/označenie porušeného článku osobitnej časti disciplinárneho
poriadku a prípadne aj iného porušeného ustanovenia iného predpisu a odôvodnenie v prípade závažných
disciplinárnych previnení“. Podľa čl. 84 DP SFZ „ak sa vo veci vyhotovuje písomné vyhotovenie rozhodnutia,
lehota na podanie odvolania začína plynúť až od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia“.
2.
Odvolacia komisia, vzhľadom na vyššie uvedené, považovala podmienku pre odvolateľa podľa čl. 83 ods. 1
pism. e) DP SFZ (označenie dôkazov (svedkov, listín a pod.), ktoré majú byť v odvolacom konaní použité) za
splnenú v odvolaní podanom prostredníctvom ISSF dňa 24.09.2019. Odvolateľ v odvolaní uviedol len tie
skutočnosti, ktoré mu boli známe v rozsahu v akom boli zverejnené DK SFZ v rozhodnutí U 344 v Spravodajcovi

č.12/2019-20, nakoľko odôvodnenie k rozhodnutiu U 344 odvolateľ obdržal až dňa 11.10.2019, teda po ním
podanom odvolaní. Odvolacia komisia zároveň prostredníctvom sekretariátu SsFZ preverila splnenie podmienky
uvedenej v čl. 83 ods. 1 písm. h) DP SFZ (doklad o úhrade poplatku za odvolanie). P. Lauer uhradil poplatok vo
výške 50 eur v deň podania odvolania voči rozhodnutiu U 344, teda dňa 24.09.2019, pričom úhrada bola následne
pripísaná na účet SsFZ.
3.
Na základe vyššie uvedeného, v rámci nového konania o odvolaní podanom voči rozhodnutiu U 344
odvolateľom, je potrebné, aby DK SsFZ rozhodla o odvolaní p. Lauera podľa čl. 84 ods. 7, resp. ods 8. DP SFZ,
na základe znenia odvolania voči rozhodnutiu DK SsFZ zo dňa 24.09.2019 a jeho následného doplnenia, v lehote
stanovenej v čl. 84 ods. 4 DP SFZ.
4.
Odvolacia komisia na základe týchto skutočností rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia zo dňa 18.10.2019.

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Oznamuje účastníkom II. ligy žiačok WU15 vylúčenie FK AKADÉMIA JUVENTUS Žilina z majstrovskej súťaže
II. ligy žiačok WU15 (US č. 16, DK - U 644). Výsledky dosiahnuté s uvedeným družstvom budú anulované.
Družstvá vyžrebované s AKADÉMIA JUVENTUS Žilina WU15 majú v daný termín voľný žreb.
2. Dôrazne upozorňujeme FK, účastníkov II. ligy žiačok WU15:
a) štart hráčok v MFS 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 kategŕoie U11 a mladších. V zmysle toho bude upravený aj rozpis II. ligy žiačok WU15 SsFZ.
b) na povinnosť mať na MFS prítomného zdravotníka. Jeho meno musí byť uvedené v zápise o stretnutí. V
prípade opakovania nedostatku odstúpime na riešenie DK.
3. Slovenský futbalový zväz v spolupráci s UEFA organizuje projekt základného trénerského vzdelávania (školenie
UEFA Grassroots C) určeného výlučne pre záujemkyne z radov dievčat a žien. Projekt sa uskutočňuje v rámci
podpory rozvoja ženského futbalu s cieľom nárastu počtu tréneriek vo futbale. KŽF SsFZ plánuje takéto školenie
usporiadať aj v stredoslovenskom regióne. Prosíme preto záujemkyne o absolvovanie trénerského školenia UEFA
Grassroots C, aby svoj predbežný záujem, s uvedením kontaktných údajov, nahlásili na email komisie
kzf.ssfz@gmail.com.
4. Aj v roku 2019 pokračuje projekt SFZ “Festival For Girls”, zameraný na popularizáciu futbalu medzi dievčatami
vo veku od 6 do 11 rokov. Festival organizuje FK, SFZ poskytuje technické zabezpečenie, tričká s logom projektu a
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.
4.

5.

6.
7.

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.
S dostatočným časovým predstihom upozorňujeme funkcionárov FK , ktorých družstvá dospelých štartujú v
súťažiach riadených SsFZ, že tradičné stretnutia vedenia SsFZ so zástupcami FK jednotlivých súťaží sa v
zmysle plánu práce orgánov SsFZ uskutočnia:
 IV. liga SEVER a V. liga sk. A a B v utorok 5.11.2019 o 16,00 v penzióne Solisko v Zázrivej
 IV. liga JUH a V. liga sk. C a D v pondelok 4.11.2019 o 16,30 v reštaurácii DUVOX v Kriváni
 Tipos III. liga v pondelok 11.11.2019 o 16,00 v reštaurácii Atlét v športovej hale na Štiavničkách v
B. Bystrici.
Cieľom uvedených stretnutí je v neformálnej diskusii, bez časového tlaku, výmena informácii o úrovni riadenia
príslušných súťaží, praktických problémoch s ktorými sa pri svoje práci stretávajú funkcionári jednotlivých
klubov, návrhy na skvalitnenie riadenia, prípadne úpravy FN, RS a pod.. Z vyššie uvedených dôvodov
organizátor stretnutí neobmedzuje prezentáciu jednotlivých vystúpení ani zastúpenie jednotlivých FK.
Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 7.11..2019 v B. Bystrici.
Vo štvrtok 7.11.2019 sa v B. Bystrici o 16,00 uskutoční tradičné stretnutie vedenia SsFZ s členmi komisií a
úsekov SsFZ. Upozorňujeme touto cestou, že aj komisie a úseky, ktoré nebudú mať v uvedený deň svoje
riadne zasadnutie sa z technických dôvodov dostavia v uvedený deň v dostatočnom časovom predstihu do
sídla SsFZ. Žiadame touto cestou predsedov jednotlivých komisií SsFZ, aby najneskôr do 5.112019 spresnili
sekretariátu SsFZ účasť svojich členov na uvedenom stretnutí.
Na základe zistení KR upozorňuje sekretarát FK L. Hrádok, Kalinovo, Z. Poruba, D. Kubín, a P. Č. Balog, že
nimi vyhotovené vidiozáznamy z MFS nie sú natočené v súlade s RS SsFZ 2019/2020, kap. XVII.
a neumožňujú korektné vyhodnotenie prípadnej sťažnosti na výkon R.
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.

