
 Spravodajca č. 17/2019-20      25. 10. 2019 

 

 
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 JUH a V. liga sk. C a D v pondelok  4.11.2019 o 16,30 v reštaurácii  DUVOX v Kriváni 

 IV. liga SEVER a V. liga sk. A a B v utorok  5.11.2019 o 16,00 v penzióne Solisko v Zázrivej 

 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.  
 

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) 

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: 

 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:  

Bánová – L. Štiavnica /oneskorený začiatok, zmena nominácie – neopodstatnene/, Tornaľa – Šalková 
/nedostatočná US/, Revúca /porucha videokamery/ 

3. 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) 
KM ďakuje všetkým zúčastneným  FK za účasť a ich aktívny prístup na  stretnutí s KM dňa 15. a 22.10.2019 
(v Kriváni a Bešeňovej). 
1.  KM schvaľuje zmeny  termínov, UHČ a HP v MFS: 

 26. 10.2019, 13.kolo,III.liga U15/U13, sk. B, 10:00/11:45,ihrisko Hrboltová, Ružomberok- Černová – Lisková, 
zmena HP  

 26. 10.2019, 13.kolo,IV.liga U19, sk. Juh, 14:00 ,SO, B. Štiavnica - Tornaľa 
2.KM kontumuje MFS: 
V. liga U19, sk. D 12.kolo , TJD Príbelce  -  TJ Slovan Tomášovce, priznávame 3 body a  skóre 3:0 v prospech TJD 
Príbelce, podľa SP čl.82/b - nenastúpenie H na stretnutie 
III. liga U15, sk. B , 28.09.2019, 9.kolo, FK Slovan Trstená – TJ Oravská Lesná priznávame 3 body a  dosiahnuté 
skóre 0:7  v prospech TJ Oravská Lesná, podľa SP čl.82/g - pokles počtu hráčov družstva D pod sedem 
3. KM schvaľuje výsledky stretnutí riadené „R laik“ zaevidované v ISSF: 
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 IV. liga U19,sk. Sever, 19.10.2019,12.kolo, Or. Jasenica – Bytča 13:2 (5:1) 

 III. liga U15, sk. B, 18.10.2019, 10.kolo, Z. Poruba – Or. Lesná 0:8 (0:5)   

 III. liga U13, sk. B, 18.10.2019, 10.kolo, Z. Poruba – Or. Lesná 3:0 (2:0) 
4. KM predvoláva na zasadnutie KM : 
Richard Hlavacs 1350099)- hráč  družstva U19 TJ Nenince 
David Martin ( 1324936) - hráč U17 Dukla Banská Bystrica 
Zoltán Híveš (1423331) – vedúci družstva U19 TJ Nenince 
Jaroslav Petroch (1039602) -  vedúci družstva U19 FK Iskra Hnúšťa 
v termíne 29.10.2019 o 16:00 ,priestory futbalového štadióna Novohrad Lučenec   . 
 Účasť (SP čl.49, bod 6) menovaných na zasadnutí KM je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych 
sankcií. 
5. KM odstupuje DK: 
Štefan Šurhaňák 1315906 , udelenie piatej ŽK,TJ Slovan Skalité, V. liga U19, sk. A, 12.kolo,  20.10.2019, TJ 
Višňové - TJ Slovan Skalité   
Adam Jančok, 1301903, udelenie piatej ŽK, OŠK Lutila, V. liga U19, sk. C, 12.kolo,  20.10.2019, OŠK Lutila - ŠK 
Heľpa 
Patrik Dzurjo 1387074, udelenie piatej ŽK, TJ Družstevník Očová , V. liga U19, sk. C, 12.kolo,  19.10.2019,TJ 
Tatran VLM Pliešovce - TJ Družstevník Očová 
TJ Slovan Tomášovce - V. liga U19, sk. D, 12.kolo, 19.10.2019, TJD Príbelce  -  TJ Slovan Tomášovce, SP čl.82/b 
- nenastúpenie H na stretnutie 
FK Slovan Trstená , III. liga U15, sk. B , 19.10.2019, 12.kolo, FK Slovan Trstená – TJ Oravská Lesná, SP čl.82/g - 
pokles počtu hráčov družstva D pod sedem 
OFK Liptovská Lužná – neúčasť na zasadnutí KM, predvolaných v US  č.16,18.10.2019 
TJ Nenince  - nezabezpečenie  videozáznamu (RS XVII, bod 8 ) a uznesenia SsFZ-KM-2019/2020-0016 – žiadosť 
o videozáznam   

 KM odstupuje KR: 
Matúš Janidžár 1304544, R úprava zápisu po stretnutí, III. liga U15, sk. B , 19.10.2019, 12.kolo, FK Slovan Trstená 
– TJ Oravská Lesná 
J. Nemec 112129, R nebol na MFS III. liga U15/U13, sk. B, 18.10.2019, 10.kolo, Z. Poruba – Or. Lesná 
6. KM berie na vedomie: 
FK Bušince - oznámenie o nenastúpení na stretnutie V. liga U19, sk. D 13.kolo , TJ Slovan Tomášovce - FK 
Bušince 
7. KM – prijaté podania: 
Hnúšťa – ID 116859 -  v riešení US 17,bod 4 
     Liptovské Sliače  – ID 116481 –  v riešení ( FK L. Sliače dodal videonahrávku) 
     Stráňavy – ID 116740 vyriešené (  FK Stráňavy a Varín sa dohodli o vysporiadaní vzniknutej škody na majetku.) 
8. KM oznamuje:  
všetky stretnutia jesennej časť súťaží je nutné odohrať  26. – 27.10.2019. 
9.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)  Roznámi neodohranie stretnutia s odôvodnením riadiacemu orgánu súťaže- SP čl. 69, bod 1 
   c) FK  a R  na  úpravu HČ pre U15/U1310:00/11:45 a U19/U1710:00/12:15. 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) 
U 713: Marián Lauer 1317007 (delegát), Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SsFZ, č. k. OK-
10/2019. DK  rozhodla o odvolaní p. Lauera (na základe znenia odvolania voči rozhodnutiu DK SsFZ zo dňa 
24.09.2019 a jeho následného doplnenia), odvolaniu voči U344 v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP 
predkladá vec Odvolacej komisii SsFZ.  
Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, 
podľa čl. 9/2b2 DP 
U 714: Dominik Demeter 1278867 (FK - 34 Brusno - Ondrej, V. liga dorast U19 skupina C), vylúčený za HNS - 
hrubé urážky voči delegovanej osobe (ďalej len DO), podľa čl. 48/1c DP. DS - 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 
18.10.2019 s prerušením počas zimnej prestávky. 
U 715: Richard Gašpierik 1315525 ( TJ Jednota Bánová, V. liga dorast U19 skupina A), vylúčený za HNS - 
úmyselná hra rukou vo vyloženej gólovej príležitosti súpera podľa 46/1a DP. DS - 1 súťažné stretnutie ( ďalej 
s.s.), podľa 46/2 DP, od 20.10.2019   
U 716 : Oliver Križo 1261676 (FK Selce, V. liga skupina C), vylúčený za HNS - podrazenie súpera vo vyloženej 
gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS - 1 s.s., podľa čl. 46/2 DP, od 21.10.2019 po uplynutí U 734. 
U 717 : Simon Tršo 1378816 (MFK Spartak Hriňová, III. liga SŽ U15 skupina C), vylúčený za surovú hru - 
kopnutie súpera nadmernou silou so zranením, ktoré malo za následok jeho odstúpenie z hry podľa 45/1 DP. DS - 
1 mesiac, podľa 45/2b DP, od 20.10.2019 s prerušením počas zimnej prestávky.  
U 718 :Marcel Matištík 1346249 (TJ Roháče Zuberec, IV. liga dorast U19 skupina SEVER), vylúčený za HNS - 
hrubé urážky voči DO, podľa čl. 48/1c DP. DS - 3 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 21.10.2019 s prerušením počas 
zimnej prestávky. 



U 719: Matúš Badinka 1345447 ( FK Slovan Kúpele Sliač, III. Liga MD U17),vylúčený za HNS - podrazenie 
súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS - 1 s.s., podľa čl. 46/2 DP, od 20.10.2019. 
Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 
9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: 
 U 720: Martin Pleva 1308061 ( TJ Tatran Krásno nad Kysucou TIPOS III. Liga STRED) 
U 721: Adam Hornyák 1265446 ( MŠK Novohrad Lučenec TIPOS III. Liga STRED) 
U 722: Andrej Pipíška 1164351 ( MŠK Novohrad Lučenec TIPOS III. Liga STRED) 
U 723:  Matúš Mader 1299801 ( MŠK Novohrad Lučenec TIPOS III. Liga STRED) 
U 724: Patrik Šebek 1286136 ( ŠK Dynamo Diviaky, V. liga dorast U19 skupina B)  
U 725: Michal Beháň 1333641 ( FK Strečno, V. liga dorast U19 skupina A),  
všetci od 20.10.2019. 
U 726: Radoslav Ďanovský 1248963 (ŠK Dynamo Diviaky, IV. liga SEVER)  
U 727: Jaroslav Kučák 1166666 ( TJ Tatran Oščadnica, V. liga skupina A) 
U 728: Jakub Stankovič 1258521 ( OTJ Hontianske Nemce, V. liga skupina C) 
U 729: CsabaBial 1176603 ( FK Buzitka, V. liga skupina D) 
U 730: Marek Greguš 1250023 ( MFK Baník Veľký Krtíš, V. liga skupina D) 
U 731: Tomáš Škopík 1251540 (MFK Detva, IV. liga skupina JUH) 
U 732: Adrián Veštúr 1266223 ( FK Brezno, III. liga MD 17) 
U 733: Samuel Škorvánek 1346811 ( FK Čadca, III. liga MD U17), všetci od 21.10.2019. 
DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 
U 734: Oliver Križo 1261676 (FK Selce, V. liga skupina C) 
U 735: Slavomír Selecký 1304146 (MFK Strojár Krupina, V. liga skupina C) 
U 736: Patrik Dzurjo 1387074 (TJ Družstevník Očová, V. liga dorast U 19 skupina C),  
všetciod 20.10.2019. 
U 737: Michal Drahno 1103807 (FK Rajec, IV. liga SEVER) 
U 738:Štefan Šurhaňák 1315906 ( TJ Slovan Skalité, V. liga dorast U19 skupina A) 
U 739: Adam Jančok 1301903 (OŠK Lutila, V. liga dorast U 19 skupina C) 
U 740: Mário Kurák 1148324 (TJD Príbelce, IV. liga sk. JUH) 
U 741: Peter Zachar 1128875 (TJD Príbelce, IV. liga sk. JUH) 
U 742: Tomáš Medveď 1182989 (ŠK Partizán Čierny Balog, IV. liga sk. JUH) 
U 743: Michal Kubina 1197295 (FK Podkonice, IV. liga sk. JUH), všetci od 21.10.2019 
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania sa divákov a ostatných oznamov v zmysle DP: 
U 744: Berie na vedomie stanoviska futbalových klubov k U 654 - U 696. Upozorňuje FK na splnenie povinností 
uložených  RS SsFZ kap. XVII, bod 8. 
U 745: FK Rakytovce( TIPOS III. liga STRED), na základe podnetu ŠTK SsFZ za nerešpektovanie  nariadenia 
riadiacej komisie z ÚS z 11.10.2019, začíname disciplinárne konanie. Žiada FK o vyjadrenie k nesplneniu Výzvy 
ŠTK SsFZ predložiť Potvrdenie o ukončení liečenia vírusového pôvodu v písomnej podobe na ŠTK SsFZ v 
určenom termíne ( 14.10.2019)  u členov FK Rakytovce /Veselovský, Hudek, Durnjak, Pšida/ a stanovisko k 
pôsobeniu hráča Telúcha /počas liečenia vírusového pôvodu/ vo funkcii rozhodcu v stretnutí 10. kola 1.Double Star 
Bet Trieda TJ Slovan Beňuš -  TJ Mladosť Lučatín 06.10.2019, prostredníctvom ISSF, podľa čl. 71/1, 3e DP, do 
29.10.2019. 
U 746: Pavol Telúch 1277850 ( FK Rakytovce, TIPOS III. liga Stred), na základe podnetu ŠTK SsFZ a vlastných 
zistení, začína disciplinárne konanie. Žiada o stanovisko k pôsobeniu vo funkcii rozhodcu ( počas doby liečenia 
vírusového pôvodu hráčov FK Rakytovce) v stretnutí 10.kola 1.Double StarBet Trieda TJ Slovan Beňuš -  TJ 
Mladosť Lučatín 06.10.2019, prostredníctvom ISSF, podľa čl. 71/1, 3d, e DP, do 29.10.2019. 
U 747: OŠK Bešeňová (III. liga SŽ U15 skupina B),  na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2019/2020 
kap. XX bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS 11. kola III. ligy SŽ U15 skupina B (prvý prípad) medzi TJ 
Oravská Lesná - OŠK Bešeňová  dňa 12.10.2019 podľa čl. 59 a 64/1a DP a čl. 82/1b SP. DS - pokuta 50 €, podľa 
čl. 64/4 DP.   
U 748:TJ Slovan Tomášovce (V. liga dorast U19 skupina D) na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 
2019/2020 kap. XX bod 21b za nenastúpenie družstva na MFS (prvý prípad)12.kola V. liga dorast U19 skupina D 
medzi Príbelce - Tomášovce dňa 19.10.2019 podľa čl. 59 a čl.64/1a DP a čl. 82/1b SP. DS -  pokuta 50 €, podľa 
čl. 64/4 DP. 
U 749: Slovan Trstená (III. liga SŽ U15 skupina B), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2018/ 2019 
kap. XX bod 21b za pokles počtu hráčov pod 7 v MFS 12. kola III. ligy SŽ U15 skupina B Trstená - Oravská Lesná 
dňa 19.10.2019 podľa čl. 64/1a DP a čl. 82/1g SP. DS -  pokuta 50 €,  podľa čl. 64/4 DP. 
U 750: Peter Dugovič 1176231 (FK Strečno - vedúci mužstva  V. liga dorast U19 skupina A), na základe ZOS 
začína disciplinárne konanie za HNS voči DO po skončení MFS 12.kola V. ligy dorast U19 skupina A OŠK Baník 
Stráňavy - FK Strečno dňa 19.10.2019.Žiada menovaného o vyjadrenie k disciplinárnemu previneniu do 
29.10.2019 prostredníctvom ISSF. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek 
funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Strečno od 25.10.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3b,c, 
6,7, čl.43/1,2a,4 DP. 
U 751: Adrián Molnár 1332304 ( FK Mesta Tornaľa IV. liga skupina JUH), na základe podnetu člena SFZ a 
vlastných zistení začína disciplinárne konanie za verejné hanobenie, diskriminovanie z dôvodu jazyka, národnosti a 
poškodenie dobrého mena futbalu ( vyjadrenia na sociálnej sieti voči rozhodcovi)  po stretnutí 12. kolo IV. liga JUH 
medzi Tornaľa - Šalková 20.10.2019, podľa čl. 56/1 DP, čl.65/1 DP. Žiada o písomné vyjadrenie podaním v ISSF,  
do 29.10.2019.  Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo 



všetkých stretnutiach FK Mesta Tornaľa od 25.10.2019  až do vyriešenia prípadu,  podľa čl. 71/1,2,3a,c,6,7 
DP, čl. 43/1,2a,4 DP. 
U 752:  FK Mesta Tornaľa ( IV. liga JUH), na základe SDZ, OZN za HNS domácich divákov voči DO počas a po 
stretnutí 12. kola IV. ligy skupina JUH FK Mesto Tornaľa - FK Šalková 20.10.2019 a za verejné hanobenie, 
diskriminovanie z dôvodu jazyka, národnosti a poškodenie dobrého mena futbalu   hráčom FK po stretnutí ( 
vyjadrenia na sociálnej sieti voči rozhodcovi), podľa čl. 56/1 DP, čl.65/1 DP. Žiada o písomné vyjadrenie podaním v 
ISSF, podľa čl. 71/1,2,3a,b, g, 6 DP,   do 29.10.2019. 
U753 : Dušan Vidiečan 1246569 (ŠK Sásová, V. liga skupina C), na základe ZoS, SDZ, OZN začína disciplinárne 
konanie za viacnásobné HNS voči DO počas a po stretnutí 12.kola V. ligy skupina C Sásová - Hrochoť dňa 
20.10.2019. Žiada o písomné vyjadrenie podaním v ISSF,  do 29.10.2019.  Predbežným ochranným opatrením 
zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Sásová od 21.10.2019 až do 
vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3b,c, 6,7 DP,  čl.43/1,2a,4 DP. 
U 754: Milan Babiak 1054807 ( videotechnik ŠK Sásová, V. liga skupina C), na základe vlastných zistení začína 
disciplinárne konanie za HNS voči DO počas stretnutia 12. kolo V. liga skupina C Sásová - Hrochoť 20.10.2019 
podľa čl. 48/1a.  Žiada o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 29.10.2019.  Predbežným ochranným 
opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Sásová od 25.10.2019  
až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a,c,6,7 DP,  čl. 43/1,2a,4 DP. 
U 755: Peter Kočík 1398981 ( hlavný usporiadateľ ŠK Sásová V. liga skupina C), na základe vlastných zistení 
začína disciplinárne konanie za HNS člena US   Milan Babiak 1054807 videotechnik počas stretnutia, kapitána 
domácich po stretnutí a vylúčený hráč domácich po stretnutí na DO pri odchode DO z hracej plochy,  12. kolo V. 
liga skupina C Sásová - Hrochoť 20.10.2019 podľa čl.48/1c , čl. 58/2a a čl.64/1a DP. Predbežným ochranným 
opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Sásová od 25.10.2019  
až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a,c,6,7 DP, čl. 43/1,2a,4 DP. 
U 756: Andrej Dubovický 1104134 ( kapitán ŠK Sásová, V. liga skupina C),  na základe vlastných zistení začína 
disciplinárne konanie za HNS voči DO po stretnutí  12. kolo V. liga skupina C Sásová - Hrochoť 20.10.2019 podľa 
čl. 48/1a.  Žiada o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 29.10.2019.  Predbežným ochranným opatrením 
zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Sásová od 25.10.2019  až do 
vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a,c,6,7 DP, čl. 43/1,2a,4 DP. 
U 757:  ŠK Sásová( V. liga skupina C), na základe ZoS, OZN,SDZ a vlastných zistení začína disciplinárne konanie 
za viacnásobné HNS Dušana Vidiečana 1246569 voči DO, za HNS člena US, kapitána domácich  voči DO počas a 
po stretnutí 12.kola V. ligy skupina C  Sásová - Hrochoť dňa 20.10.2019. FK žiada o písomné vyjadrenie 
podaním v ISSF,  do 29.10.2019.   
U 758:KR SsFZ. Na základe Správy delegáta zväzu a Oznámenia o nedostatkoch v a po  stretnutí, vlastných 
zistení, žiada odbornú komisiu o písomné stanovisko k neuvedeniu údajov, ktoré sú podstatné pre disciplinárne 
konanie zo stretnutia 12.kola V. ligy skupina C  Sásová - Hrochoť 20.10.2019. podľa čl. 73/5 DP, do 29.10.2019. 
U 759: FK 09 Bacúch ( V. liga skupina C), na základe OZN, SDZ za porušenie povinnosti organizátora stretnutia ( 
nezabezpečenie počas konania stretnutia zákazu vstupu osobe nezúčastnenej na hre na hraciu plochu) v stretnutí 
12. kola V. liga skupina C  Bacúch - Hontianske Nemce 20.10.2019, podľa čl.57/1c DP. DS - pokuta 50€, podľa čl. 
57/2 DP. 
U 760: MFK Revúca ( V. liga skupina D), na základe ZoS, SDZ, OZN za porušenie povinností organizátor 
stretnutia ( neprijatie opatrení na zabránenie nešportového správania sa priaznivcov voči DO, za umožnenie 
vnesenia a použitia pyrotechniky priaznivcami FK) počas a po stretnutí 12. kola V. ligy skupina D Revúca -  
Čebovce  20.10.2019,podľa čl. 57/1a, b DP.   DS - 100 € pokuta, podľa  čl. 58/2b DP,  a určuje ochranné 
opatrenie spočívajúce v príkaze zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 15 členov, kde  5 US bude 
pôsobiť v sektore FAN klube domácich priaznivcov, v lehote do 30.06.2020, podľa čl. 43/1,2l, DP. 
U 761: Daniel Vaňo 1368072  (TJ Sklotatran Poltár, III. liga MD U17), berie na vedomie vyjadrenie k U 646. Na 
základe podnetu KM SsFZ, ZoS a OZN za pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí registračný preukaz v 
stretnutí 11. kola III. ligy MD U17 Poltár - Sliač 12.10.2019, podľa čl. 53/1, 2b DP.  DS - 1 mesiac nepodmienečné 
pozastavenie výkonu športu od 13.10.2019 s prerušením počas zimnej prestávky, podľa č. 53/3b DP, čl. 17 
DP.  Ruší účinky predbežného opatrenia U 646. 
U 762: Andrej Bavala 1316149  (TJ Sklotatran Poltár, III. liga MD U17), berie na vedomie vyjadrenie k U 647. Na 
základe podnetu KM SsFZ, ZoS a OZN za pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí registračný preukaz v 
stretnutí 11. kola III. ligy MD U17 Poltár - Sliač 12.10.2019, podľa čl. 53/1, 2b DP.  DS - 1 mesiac nepodmienečné 
pozastavenie výkonu športu od 13.10.2019 s prerušením počas zimnej prestávky, podľa č. 53/3b DP, čl. 17 
DP.  Ruší účinky predbežného opatrenia U 647. 
U 763 : Patrik Semerák 1371519  (kapitán TJ Sklotatran Poltár III. liga MD U17) berie na vedomie vyjadrenie k U 
648. Na základe podnetu KM SsFZ, ZoS a OZN za umožnenie pokusu o neoprávnený štart hráčov Daniel Vaňo a 
Andrej Bavala na cudzí registračný preukaz v stretnutí 11. kola III. ligy MD U17 Poltár - Sliač  12.10.2019, podľa čl. 
53/1, 2b DP, DS - 1 mesiac nepodmienečné pozastavenie výkonu funkcie kapitána od 25.10.2019s 
prerušením počas zimnej prestávky, podľa č. 53/3b DP, čl. 16 DP. Ruší účinky predbežného opatrenia U 648. 
U 764: Jozef Kosnovský 1389915 (vedúci mužstva  TJ Sklotatran Poltár, III. liga MD U17), berie na vedomie 
vyjadrenie k U 649. Na základe podnetu KM SsFZ, ZoS a OZN a vlastných zistení za umožnenie pokusu o 
neoprávnený štart hráčov Daniel Vaňo a Andrej Bavala na cudzí registračný preukaz v stretnutí 11. kola III. ligy MD 
U17 Poltár - Sliač  12.10.2019 podľa čl. 53/1, 2b DP, DS - 1 mesiac nepodmienečné pozastavenie výkonu 
funkcie trénera a vedúceho mužstva od 13.10.2019s prerušením počas zimnej prestávky. podľa čl. 53/3b DP, 
čl. 16 DP.  Ruší účinky predbežného opatrenia U 649. 
U 765: Vladimír Sendrei 1164265 (tréner TJ Sklotatran Poltár III. liga MD U17), berie na vedomie vyjadrenie k U 
650. Na základe podnetu KM SsFZ, ZoS a OZN a vlastných zistení za umožnenie pokusu o neoprávnený štart 



hráčov Daniel Vaňo a Andrej Bavala na cudzí registračný preukaz v stretnutí 11. kola III. ligy MD U17 Poltár - Sliač  
12.10.2019, podľa čl. 53/1, 2b DP. DS - 1 mesiac nepodmienečné pozastavenie výkonu funkcie trénera a 
vedúceho mužstva od 13.10.2019  s prerušením počas zimnej prestávky, podľa čl. 53/3b DP, čl. 16 DP. Ruší 
účinky predbežného opatrenia U 650. 
U 766: TJ Sklotatran Poltár - za umožnenie pokusu o neoprávnených štartov hráčov Daniel Vaňo a Andrej Bavala 
na cudzí registračný preukaz v stretnutí 11. kola III. ligy MD U17 Poltár - Sliač  12.10.2019, podľa čl. 64/1a DP. DS 
- pokuta 200 €,  podľa čl. 64/4 DP. 
U 767: FK Rakytovce ( TIPOS III. liga STRED),  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 jeden polčas MFZ dvakrát) zo stretnutia z 12.kola TIPOS III. liga 
STRED medzi Rakytovce - Kováčová 19.10.2019 v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS – upozornenie a 
žiada o splnenie povinnosti nahrať kompletný videozáznam v dodatočne určenom termíne do 29.10.2019 pod 
ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP 
U 768: MFK Revúca ( V. liga skupina D),  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 (druhý polčas nahratý len 37:01´  MFZ) zo stretnutia z 12.kola V. liga 
skupina D medzi Revúca - Čebovce 20.10.2019 v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS – upozornenie a 
žiada o splnenie povinnosti nahrať kompletný videozáznam v dodatočne určenom termíne do 29.10.2019 pod 
ďalšími DS v zmysle DP, podľa čl. 10 DP, čl. 64/4 DP 
U 769:  Marek Žubor 1311600  (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 05.11.2019 ( doklad o úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ do 05.11.2019 pod ďalšími DS v zmysle 
DP. 
U 770:  Ladislav Babinský 1262729  (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 05.11.2019 ( doklad o úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ do 05.11.2019 pod ďalšími DS v zmysle 
DP. 
U 771: Ondrej Belán 1253327  (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 05.11.2019 ( doklad o úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ do 05.11.2019 pod ďalšími DS v zmysle 
DP. 
U 772: Ladislav Šlapka 1179133 (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 05.11.2019. 
U 773: TJ Družstevník Bzovík, odstupuje DK ObFZ Zvolen za nesplnenie povinnosti uloženej U 712 na ďalšie 
disciplinárne konanie, podľa čl.  69/2 DP. 
U 774:TJ Slovan Skalité,  berie na vedomie podanie FK.  Oznamuje, že hráč Martin Peško ( TJ Višňové) nastúpil 
oprávnene v stretnutí 12. kolo V. liga dorast U19 skupina A medzi Višňové - Skalité 20.10.2019.   
U 775: OFK Liptovská Lúžna, na základe podnetu KM SsFZ za vopred neospravedlnenú neúčasť predvolaných v 
Spravodajcovi č.16  z 18.10.2019 (Pavol Fongus 1028976 - vedúci družstva, Jozef Veselovský  1343197 - tréner 
Liptovskej Lužnej, hráči: Filip Veselovský  1341867, Filip Sirota 1369842, Adam Moravčík 1299168 ) na zasadnutí 
KM SsFZ ( šetrenie), podľa čl. 64/ 1b DP. DS - 100 € pokuta, podľa čl. 64/ 4 DP. 
U 776: Ján Golian 1151333 (TJ Družstevník Mýtna, V. liga skupina D), berie na vedomie žiadosť  o zmenu DS 
uloženej U 603 a žiadosť  zamieta, podľa čl. 41/1,3 DP. 

U 777: František Koristek 1188028 (TJ Družstevník Mýtna, V. liga skupina D), berie na vedomie žiadosť  o zmenu 
DS uloženej U 604 a žiadosť  zamieta, podľa čl. 41/1,3 DP. 

Poučenie: Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie príslušnému odvolaciemu orgánu do 7 dní od 
uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ, resp. v systéme ISSF za podmienok uvedených v čl. 80 - 85 DP a s úhradou 
poplatku podľa čl. XXIII ods.9  Rozpisu súťaží vo futbale 2019/ 2020. Proti rozhodnutiam podľa čl.37 ods. 3, 5, 8 
odvolanie nie je prípustné. Rozhodnutia obsahujú odôvodnenie, ak o jeho vypracovanie požiada do 5 dní od 
oznámenie rozhodnutia osoba, ktorá proti rozhodnutiu môže podať odvolanie (čl. 78 ods. 2 písm. f/ DP). 

 
Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko) 
1. Prerokované podnety: Lučenec (Rimavská Sobota - Lučenec) – sťažnosť čiastočne opodstatnená, Tisovec 

U17 (Lučenec - Tisovec) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 40 € v MZF), Dudince U19 (Žarnovica - 
Dudince) - sťažnosť opodstatnená. 

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 PT17.-18.1.2020, Hotel Termál, Vyhne 

 Seminár R 4. a 5. L19.1.2020, 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: 
Ištvánik - 19.10. - 1.11., Železňák - 7.11. - 9.11., Bujňáková - 28.10. - neurčito, Štrba Ma. - 9.11. - 10.11., 
Babinský - 26.10. (oneskorene), Považan Ma. - 9.11. - 10.11., Števček - 4.11. - do konca JČ.  

Ospravedlnenia DZ:  
Hreus - 15.11. - 17.11., Kmoško - 2.11. 

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 23.10.2019: Č. k. OK-08/2019 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“) MŠK Novohrad Lučenec, so sídlom Mierová 13/305, 984 
01 Lučenec, voči rozhodnutiu Športovo-technickej komisie SsFZ (ďalej len „ŠTK SsFZ“) vo veci vyhlásenia 
kontumácie výsledku stretnutia TIPOS III. ligy dospelých Žarnovica – Lučenec, a takto                     r o z h o d l 
a: Odvolacia komisia odvolanie FK MŠK Novohrad Lučenec podľa čl. 60 ods. 14 písm. b) Stanov 
Slovenského futbalového zväzu z a m i e t a. 
Odôvodnenie: 1. Odvolacia komisia prijala rozhodnutie ŠTK SsFZ o nevyhovení odvolaniu FK MŠK Novohrad 
Lučenec voči rozhodnutiu vo veci vyhlásenia kontumácie výsledku stretnutia TIPOS III. ligy dospelých Žarnovica – 
Lučenec. Odvolacia komisia začala odvolacie konanie vedené pod č. k. OK-08/2019.  
2. Odvolacia komisia posúdila vecnú stránku odvolania, súvisiace rozhodnutie a dokumenty pripojené k nemu, 
pričom skúmala prípustnosť odvolania, ktorého sa napadnuté rozhodnutie týka a voči ktorému je odvolanie 
prípustné. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie postupom v zmysle Súťažného poriadku Slovenského 
futbalového zväzu (ďalej len „SP SFZ“) a primerane použila ustanovenia Disciplinárneho poriadku Slovenského 
futbalového zväzu (ďalej len „DP SFZ“). 
3. FK MŠK Novohrad Lučenec v odvolaní uvádza, že podal odvolanie v zmysle čl. 81 a nasl. DP SFZ, voči herným 
dôsledkom – vyhlásenie kontumácie výsledku stretnutia TIPOS III. ligy dospelých Žarnovica – Lučenec a priznanie 
3 bodov FK Žarnovica a skóre 3:0. FK MŠK Novohrad Lučenec v odvolaní uvádza, že ustanovenie kap. XI. ods. 18 
Rozpisu súťaží 2019/2020 (ďalej len „RS“) „VV, na základe požiadavky FK TIPOS III. ligy, v súlade s čl. 37, odsek 6 
SP stanovil povinnosť pre družstvá III. ligy mať v priebehu celého MFS na HP jedného hráča vekovej kategórie U20 
a mladšieho....“, sa odvoláva na neexistujúci čl. 37 ods. 6 SP SFZ a že vysvetlenie v Spravodajcovi č. 11/2019-20 
zo dňa 13.09.2019 nemá záväzný charakter, nakoľko zmeny v RS, vrátane výkladu pojmov, môže vykonávať len 
Výkonný výbor SsFZ. Zároveň uvádza, že počas celej doby stretnutia mal FK na hracej ploche hráča, ktorý 
neprekročil vek 20 rokov. 
4. ŠTK SsFZ zdôvodnila zamietnutie odvolania konštatovaním, že SsFZ prostredníctvom záväzných úradných 
správ v spravodajcoch SsFZ od začiatku súťažného ročníka 2019/2020 upozorňoval, že „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“. Z uvedeného je zrejmé, že 
povinnosť štartu hráča vo vekovej kategórii U20 počas časti stretnutia nebola naplnená, s odvolaním sa aj na 
ustanovenie SP SFZ „Do jednotlivej vekovej úrovne („U“) patrí v súťažnom ročníku hráč, ktorý sa narodil po 1. 
januári roka, ktorý je určený rozdielom roku skončenia súťažného ročníka a čísla príslušnej vekovej kategórie.“. 
5. Uvedenie odkazu na nesprávny článok SP SFZ, na základe ktorého vzniklo nariadenie uvedené v RS podľa čl. 
47 ods. 6 SP SFZ, nerobí nariadenie neplatným, nakoľko má oporu v predpise ako takom a možno ho brať ako 
chybu v písaní pri odkaze na príslušný článok SP SFZ. 
6. Odvolacia komisia zistila, že obdobne postupovala ŠTK SsFZ aj v ďalších dvoch stretnutiach TIPOS III. ligy 
dospelých (Námestovo – Žarnovica a Liptovský Hrádok – Zvolen) v prebiehajúcom súťažnom ročníku, keď zistila 
neoprávnený štart hráča, ktorý nastúpil namiesto hráča stanoveného ako povinného podľa čl. 47 ods. 6 SP SFZ a 
kap. XI. ods. 18 RS, ktorý ustanovil povinnosť štartu hráča vekovej kategórie U20. Túto povinnosť ŠTK SsFZ 
opakovane od začiatku súťaže zverejňovala v spravodajcoch SsFZ, aj s uvedením dní narodenia takéhoto hráča 
(po 01.01.2000 a mladšieho). Odvolacia komisia ďalej konštatuje, že podľa kap. XXVIII. RS „K výkladu ustanovení 
RS sú oprávnené riadiace komisie...“. Odvolacia komisia vo veci výkladu dní narodenia hráča vekovej kategórie 
U20 prostredníctvom spravodajcov SsFZ nezistila rozpor s predpismi vyššej právnej sily. 
7. Pri aplikácií RS ako vykonávacieho predpisu s časovo obmedzenou platnosťou je potrebné vychádzať z 
predpisov SFZ. Pre konkrétny prípad je najdôležitejšie dosiahnuť stav a výsledok zodpovedajúci rozumnému 
usporiadaniu veci, cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt vrátane hodnôt 
v športovej súťaži, ktorých cieľom je dosiahnutie fair play. Táto nemôže byť dosiahnutá vtedy, keď na stretnutie 
nastúpi jedno družstvo a počas celého stretnutia hrá s povinným hráčom (aj po striedaniach hráčov v stretnutí) 
s dátumom narodenia po 01.01.2000 a mladším, a druhé družstvo bez takéhoto hráča. 
8. Odvolacia komisia v rámci svojej právomoci rozhodovať v druhom stupni proti rozhodnutiam orgánov SsFZ 
zistila, že odvolaním napadnuté rozhodnutie ŠTK SsFZ vo veci kontumácie výsledku stretnutia TIPOS III. ligy 
dospelých Žarnovica – Lučenec bolo vydané v súlade s predpismi SFZ a SsFZ a preto rozhodla tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, že podané odvolanie zamietla. 
 
1. Uznesenie zo dňa 25.10.2019: Č. k. OK-09/2019 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“) MŠK Novohrad Lučenec, so sídlom Mierová 13/305, 984 
01 Lučenec, voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ (ďalej len „DK SsFZ“) U 281 zo dňa 13.09.2019 vo veci 



uloženia disciplinárnej sankcie (ďalej len „DS“) – pokuty vo výške 300 €, a takto r o z h o d l a: Odvolacia 
komisia odvolanie FK MŠK Novohrad Lučenec z a m i e t a podľa čl. 85 ods. 2 písm. b) Disciplinárneho 
poriadku Slovenského futbalového zväzu. 
Odôvodnenie:1. Odvolacia komisia prijala rozhodnutie DK SsFZ o nevyhovení odvolaniu FK MŠK Novohrad 
Lučenec voči rozhodnutiu U 281 zverejnenému v Spravodajcovi SsFZ č. 11/2019-20 zo dňa 13.09.2019 vo veci 
uloženia DS – pokuty vo výške 300 €. Odvolacia komisia začala odvolacie konanie vedené pod č. k. OK-09/2019.  
2. Odvolacia komisia posúdila vecnú stránku odvolania, súvisiace rozhodnutie a dokumenty pripojené k nemu, 
pričom skúmala prípustnosť odvolania, ktorého sa napadnuté rozhodnutie týka a voči ktorému je odvolanie 
prípustné. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie postupom v zmysle ustanovení Disciplinárneho poriadku 
Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „DP SFZ“). 
3. FK MŠK Novohrad Lučenec v odvolaní uvádza, že mu je kladené za vinu porušenie  ustanovenia kap. XI. ods. 
18 Rozpisu súťaží 2019/2020 (ďalej len „RS“) v stretnutí TIPOS III. ligy dospelých Žarnovica – Lučenec. Zároveň 
uvádza, že uvedené ustanovenie sa odvoláva na neexistujúci čl. 37 ods. 6 Súťažného poriadku Slovenského 
futbalového zväzu (ďalej len „SP SFZ“) a preto považuje toto ustanovenie za zmätočné a neplatné. 
4. DK SsFZ zdôvodnila svoje rozhodnutie (nevyhovenie odvolaniu) dohodou FK TIPOS III.ligy podporiť účasť 
hráčov vekovej kategórie U20 v majstrovských stretnutiach v súťažnom ročníku 2019/2020. Na základe tejto 
dohody prijal Výkonný výbor SsFZ príslušné ustanovenie uvedené v RS a ŠTK SsFZ v spravodajcoch SsFZ 
opakovane upozorňovala na túto skutočnosť, pričom v zmysle kap. XXVIII. RS opakovane vykonala aj výklad tohto 
nariadenia. Odvolacia komisia zistila, že DK SsFZ postupovala rovnakým spôsobom a uložila rovnakú DS (pokutu 
300 €) už aj v predchádzajúcich prípadoch porušenia uvedeného ustanovenia RS a jeho výkladu v spravodajcoch 
SsFZ. FK Žarnovica a FK Zvolen prijali DS bez výhrad, uvedomujúc si porušenie dohodnutého a nariadeného 
ohľadom štartu hráča U20 v stretnutí TIPOS III. ligy dospelých. 
5. Odvolacia komisia pri prerokovaní odvolania zistila, že uvedenie odkazu na nesprávny článok SP SFZ, na 
základe ktorého vzniklo nariadenie uvedené v RS podľa čl. 47 ods. 6 SP SFZ, nerobí nariadenie neplatným, 
nakoľko má oporu v predpise ako takom a možno ho brať ako chybu v písaní pri odkaze na príslušný článok SP 
SFZ. 
6. Odvolacia komisia zistila, že obdobne postupovala DK SsFZ aj v ďalších dvoch stretnutiach TIPOS III. ligy 
dospelých (Námestovo – Žarnovica a Liptovský Hrádok – Zvolen) v prebiehajúcom súťažnom ročníku, keď riešila 
porušenie povinnosti vyplývajúcu z predpisu SsFZ, ktorým je RS. 
7. 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. Schvaľuje výsledky jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 v súťaži II. liga žiačky WU15 SsFZ. 
2. 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. 
3. 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. 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. 
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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. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho 

orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: matejka@ssfz.sk ) a v prílohe 
(scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. 
účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF 
manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení 
štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ. 

2. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 7.11..2019 v B. Bystrici. 
3. 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. 

4. 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 

5. 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. 
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