Spravodajca č. 19/2019-20

8. 11.2019

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)
Dňa 7.11.2019 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 predbežnom vyhodnotení súťaží dospelých a mládeže po skončení
jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020,
- informáciu predsedu TMK SsFZ o pripravenosti doškoľovacieho seminára trénerov 17.11.2019,
- informácie o príprave ankiet: 11- tka SsFZ za rok 2019,futbalistku roka 2019, najúspešnejších trénerov
a rozhodcov za rok 2019 – slávnostné vyhlásenie ankiet sa uskutoční 10.1.2020 v B. Bystrici,
- informácie predsedu SsFZ a vedúceho sekretára o priebehu pracovných porád vedenia SsFZ so zástupcami FK
IV. a V. líg.
Prerokoval:
- správu o činnosti Komisie rozhodcov SsFZ, predloženú v el. podobe a doplnenú predsedom KR Martinom
Balkom,
- prerokovanie správy o činnosti DK SsFZ odložil z technických príčin na najbližšie zasadnutie VV SsFZ
(december),
- návrhy rozpočtov KR a TMK SsFZ na rok 2020,
- prípravu Konferencie SsFZ 5.12.2019.
Schválil:
- na návrh Vladimíra Remeselníka Františka Mrmusa za člena Komisie mládeže SsFZ,
- na základe informácií s priebehu pracovných porád so zástupcami FK úpravu RS SsFZ 2019/2020 v kapitole
XVII. VYHODNOTENIE VIDEOZÁZNAMU ZO STRETNUTIA, bod 8. – prvé okno – zostrih dôležitých momentov
z MFS (highlight), napr. góly, pokutové kopy, ČK, vyložené gólové príležitosti, atď – vyhotovujú FK len v prípade,
ak majú záujem propagovať činnosť svojho klubu takýmto spôsobom.
Tradičné stretnutia vedenia SsFZ so zástupcami FK jednotlivých súťaží sa v zmysle plánu práce orgánov SsFZ
uskutočnia:
 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. Očakávame zároveň, že na
uvedené stretnutia doručia zástupcovia klubov TIPOS III. ligy, ak tak ešte neurobili, podklady k ankete 11tka SsFZ za rok 2019.

ČERPANIE KREDITOV
V dostatočnom predstihu upozorňujeme FK, že kredity pre rok 2019 je možné vyčerpať najneskôr do 30.11.2019.
Nevyčerpané prostriedky po tomto termíne sa vrátia do štátneho rozpočtu.
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)
1. ŠTK schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev vo všetkých súťažiach dospelých SsFZ
v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020.
2. Vyhodnotenie súťaže FAIR PLAY za jesennú časť 2019/2020:
 TIPOS III. liga – 1. Rakytovce, 2. Námestovo, 3. Čadca
 IV. liga S – 1. K. N. Mesto, 2. Makov, 3. Rosina
 IV. liga J – 1. Šalková, 2. S. Ďarmoty, 3. Badín
 V. liga A – 1. Skalité, 2. Čierne, 3. Bytča
 V. liga B – 1. Trstená, 2. Nižná, 3. Likavka
 V. liga C – 1. Lovča, 2. Priechod, 3. Jakub
 V. liga D – 1. V. Krtíš, 2. Santrio Láza, 3. Hnúšťa
3. Vyhodnotenie súťaží dospelých a štatistické údaje ŠTK budú zverejnené na stránke SsFZ – Komisie – ŠTK –
materiály

4.

Začiatok súťaží dospelých – jarná časť 2019/2020 – 29.03.2019.

Komisia mládeže (Vladimír Remeselník – poverený vedením KM)
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160)
1. KM schvaľuje
 všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v súťažiach mládeže za jesennú časť súťažného ročníka
2019/2020.
2.KM oznamuje FK :
a) Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020:
 dorast - III. liga U19/U17,IV. liga U19 Sever, Juh, V. liga U19,sk. A,B,C,D – 28. - 29. marca 2020
 žiaci - II. liga U15/U13,sk.Sever, Juh, III. liga U15/U13 sk. A, B, C – 28. - 29. marca 2020
3. KM žiada:
FK, ktoré v zimnom období organizujú halové turnaje, aby poskytli KM informácie o turnajoch na
mladezssfz@gmail.com.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:
U 848: Lukáš Nitško 1307235 (MFK Žarnovica, TIPOS III. liga Stred),
U 849: Filip Novosad 1306297 (ŠK Gbeľany, V. liga skupina A)
U 850: Gabriel Kiss 1188964 (TJ Vinohrad Čebovce, V. liga skupina D), všetci od 03.11.2019
U 851 : Ľuboš Horecký 1183773 (TJ Jednota Bánová, TIPOS III. liga Stred)
U 852: Tomáš Ďurica 1103837 (TJ Jednota Bánová, TIPOS III. liga Stred), obaja od 04.11.2019
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania sa divákov a ostatných oznamov v zmysle DP:
U 853: Adrián Molnár 1332304 (FK Mesta Tornaľa, IV. liga JUH), na základe podnetu člena SFZ a vlastných
zistení za poškodenie dobrého mena futbalu (vyjadrenia na sociálnej sieti voči rozhodcovi) po stretnutí 12. kola IV.
liga JUH medzi FK Mesto Tornaľa - FK Šalková a za nesplnenie U 751 podľa čl. 64/1a DP, čl. 65/1 DP. DS - 5
mesiacov nepodmienečne zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom podľa čl. 21/1 DP a
64/3 DP,od 25.10.2019 s prerušením počas zimnej prestávky.
U 854: FK mesta Tornaľa (IV. liga JUH), na základe SDZ, OZN a vlastných zistení, za porušenie povinností
organizátora stretnutia - za HNS priaznivcov domáceho družstva nachádzajúci sa pre nich vo vyhradenom sektore
a priestore - hádzanie na hraciu plochu akýchkoľvek predmetov počas a po stretnutí, za vyjadrenia hráča Adriána
Molnára na sociálnej sieti po stretnutí ( U 853) 12. kola IV. ligy JUH medzi Tornaľa - Šalková 20.10.2019, podľa
čl. 58/2f DP, čl. 65/1 DP a čl. 64/1a. DS - pokuta 100 €, podľa čl. 58/3 DP, čl. 64/4 DP.
U 855: Milan Babiar 1054807 (videotechnik, ŠK Sásová, V. liga skupina C), berie na vedomie vyjadrenie k U754.
Na základe vlastných zistení, vyjadrenia DZ a vyjadrenia zástupcu klubu za HNS - kritika voči DO počas stretnutia
12. kola V. ligy skupina C Sásová - Hrochoť 20.10.2019 podľa čl. 48/1a DP. DS - 2 súťažné stretnutia
nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Sásová, podľa čl.
48/2a DP, od 25.10.2019. Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U 754.
U 856: Peter Kočík 1398981 (hlavný usporiadateľ ŠK Sásová V. liga skupina C), berie na vedomie vyjadrenie k
U755. Podľa čl. 71/5d DP upúšťa od uloženie DS a konanie zastavuje.
U 857: Andrej Dubovický 1104134 (kapitán ŠK Sásová, V. liga skupina C), berie na vedomie vyjadrenie k U756.
Na základe vlastných zistení, vyjadrenia DZ a vyjadrenia zástupcov klubu, za HNS voči DO počas a po stretnutí
12. kola V. ligy skupina C Sásová - Hrochoť 20.10.2019 podľa čl. 48/1c. DS - 2 týždne nepodmienečné
pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 48/2b DP, od 21.10.2019 s prerušením počas zimnej prestávky.
Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenie U 756.
U 858: ŠK Sásová (V. liga skupina C), na základe ZoS, OZN, SDZ a vlastných zistení 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 20.10.2019 podľa čl. 48/1a,c DP, čl. 57/1a DP. DS - pokuta 100 € podľa čl. 48/4
DP, čl. 57/2 DP a určuje ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze zvýšiť počet členov usporiadateľskej
služby na 10 členov na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti na domácich stretnutiach v lehote
do 30.06.2020, podľa čl. 43/1,2l, DP.
U 859: Marcel Dohnálek1063366 (tréner MFK Baník Veľký Krtíš, II. liga SŽ U15 skupina JUH), berie na vedomie
vyjadrenie k U818, na základe Oznámenia o nedostatkoch za HNS voči DO po udelení ČK v priebehu a po
stretnutí 13. kola II. ligy SŽ U15 skupina JUH Sliač - Veľký Krtíš 26.10.2019 podľa čl. 48/1a,c DP. DS - 2 týždne
pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v MFK Baník Veľký Krtíš s podmienečným odkladom disciplinárnej
sankcie do 30.04.2020, podľa čl. 48/2b DP, čl. 40/1,2 DP. Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia
U818.
U 860: MFK Baník Veľký Krtíš (II. liga SŽ U15 skupina JUH, II. liga MŽ U13 skupina JUH), berie na vedomie
vyjadrenia k U819, na základe OZN a vlastných zistení za HNS trénera U15 Marcela Dohnáleka voči DO v
priestoroch štadióna po jeho vylúčení v priebehu stretnutia 13. kola II. ligy SŽ U15 skupina JUH Sliač - Veľký Krtíš
dňa 26.10.2019, podľa čl. 48/1a,c DP. DS - pokuta 50 €, podľa čl. 48/4 DP.
U 861: Benjamin Androvič 1351629 (MFK Vígľaš - Pstruša, III. liga SŽ U15 skupina C), berie na vedomie
vyjadrenie K U820. Na základe ZoS (časť Záznamy rozhodcu) za HNS voči DO po skončení MFS 13. kola III. ligy
SŽ U15 skupina C Selce: Vígľaš - Pstruša 26.10.2019 podľa čl. 48/1c DP. DS - 2 týždne pozastavenie výkonu
športu podľa čl. 48/2b DP od 31.10.2019 s prerušením počas zimnej prestávky.
U 862:TJ Fatran Varín (V. liga skupina A), berie na vedomie splnenie U 833.

U 863: Juraj Labuda 1311820 (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 14.11.2019.
U 864: Martin Konček 1249167 (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 14.11.2019.
U 865: Adam Mahút(ŠK Belá, V. liga skupina A), na základe podania člena SFZ, člena orgánu SsFZ a vlastných
zistení, za HNS a ohováranie voči predsedovi DK SsFZ na spoločnom stretnutí klubov IV. ligy SEVER a V. liga
skupiny A a B so zástupcami SsFZ 5.11.2019 v Zázrivej), začína disciplinárne konanie za poškodenie dobrého
mena člena SFZ, člena orgánu SsFZ ako aj porušenie princípov a ustanovení Stanov SFZ podľa čl. 71/1, 3d DP.
Žiada menovaného o podrobné písomné vyjadrenie podaním v ISSF a predloženie relevantných dôkazov k jeho
tvrdeniam, v termíne do 12.11.2019.
U 866: ŠK Belá (V. liga skupina B), na základe podania člena SFZ, člena orgánu SsFZ a vlastných zistení (HNS
na predsedu DK SsFZ počas spoločného stretnutia klubov IV. ligy SEVER a V. liga skupiny A a B zástupcom klubu
ŠK Belá Adam Mahút), začína disciplinárne konanie za poškodenie dobrého mena člena SFZ, člena orgánu SsFZ
ako aj porušenie princípov a ustanovení Stanov SFZ podľa čl.71/1, 3d DP. Žiada o podrobné písomné vyjadrenie
podaním v ISSF k vyjadreniam svojho zástupcu a predloženia relevantných dôkazov potvrdzujúce tieto tvrdenia,
v termíne do 12.11.2019.
U 867: FK Predmier (V. liga skupina A), na základe podania člena SFZ, člena orgánu SsFZ a vlastných zistení
(HNS a ohováranie predsedu DK SsFZ počas spoločného stretnutia klubov IV. ligy SEVER a V. liga skupiny A a B
zástupcom klubu ŠK Belá Adam Mahút), žiada zástupcu klubu o písomné vyjadrenie k tvrdeniam zástupcu klubu
ŠK Belá na adresu predsedu DK SsFZ a FK Predmier podaním v ISSF, v termíne do 12.11.2019.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SsFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8
DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SsFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Prerokované podnety: V. Krtíš U15 (Sliač – V. Krtíš) – sťažnosť neopodstatnená(uhradiť poplatok 40 €
v MZF).
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:
Foltán - do konca jesennej časti.
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu ospravedlnení a prípadné korektúry zaslať obratom na mail:
delegacia.ssfz@gmail.com.

Odvolacia komisia (predseda Roman Horák)
Uznesenie: Č. k. OK-11/2019 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 delegáta zväzu Mariana Lauera voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ (ďalej len „DK SsFZ“)
uvedenom pod U 344, ktoré bolo zverejnené v Spravodajcovi č. 12/2019-20 vo veci uloženia disciplinárnej sankcie
4 mesiace nepodmienečné pozastavenie výkonu funkcie delegovanej osoby, a takto
r o z h o d l a: Konanie o
odvolaní delegáta zväzu Mariana Lauera voči rozhodnutiu DK SsFZ U 344 zastavuje, podľa čl. 85 ods. 2
písm. a) Disciplinárneho poriadku Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „DP SFZ“).
Odôvodnenie:
1. Odvolacia komisia prijala uznesenie DK SsFZ zverejnené v Spravodajcovi č. 17/2019-20 zo dňa 25.10.2019 o
nevyhoveniu odvolaniu delegáta zväzu Mariana Lauera voči rozhodnutiu U 344, ktoré bolo zverejnené v
Spravodajcovi č. 12/2019-20 zo dňa 20.09.2019, vo veci uloženia disciplinárnej sankcie 4 mesiace nepodmienečné
pozastavenie výkonu funkcie delegovanej osoby. Odvolacia komisia začala odvolacie konanie vedené pod č. k.
OK-11/2019.
2. Odvolacia komisia po zistení, že odvolanie podala oprávnená osoba, ktorej sa napadnuté rozhodnutie týka a
proti ktorému je odvolanie prípustné, prejednala odvolanie postupom v zmysle DP SFZ. Delegát zväzu Marian
Lauer v rámci podaného odvolania sa domáha zrušenia uvedenej disciplinárnej sankcie a uloženia novej
disciplinárnej sankcie „pozastavenia činnosti DS a DPR na dve stretnutia“.
3. Dňa 07.11.2019 bolo Odvolacej komisii delegátom zväzu Marianom Lauerom odovzdané spaťvzatie odvolania
vedeného pod č. k. OK-11/2019. Odvolacia komisia vzala uvedenú skutočnosť na vedomie.

4. Odvolacia komisia podľa čl. 85 ods. 2 písm a.) DP SFZ rozhodne vo veci formou uznesenia a konanie zastaví,
ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie odvolania, alebo ak sa na základe zistených okolností prípadu
preukáže ďalšie konanie ako neúčelné.
5. Odvolacia komisia z dôvodu späťvzatia odvolania rozhodla dňa 07.11.2019 tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Halová sezóna mládeže v kategórii žiačky WU15 - 1. kolo sa uskutoční formou 8 turnajov, z toho 2 sú v
regióne SsFZ.
Skupina E - 6.12.2019 v Ružomberku: Akadémia Juventus Žilina, MFK Ružomberok, MŠK Žilina, MŠK
Námestovo, MŠK FOMAT Martin, MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Skupina F - 3.12.2019 v Badíne: MFK Zvolen, Jupie FŠ M. Hamšíka, MFK Dukla Banská Bystrica, FK
Železiarne Podbrezová, FK Pohronie, MŠK Rimavská Sobota
Prví traja z obidvoch skupín postúpia do 2. kola, ktoré sa odohrá 18.1.2020 v Badíne.
Propozície, pravidlá a vyžrebovanie boli Technickým úsekom SFZ zaslané zúčastneným FK.
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.

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.

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.
Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 5.12.2019 o 11,00 hod. v mieste konania Konferencie SsFZ v B.
Bystrici.
Konferencia SsFZ sa uskutoční vo štvrtok 5.12.2019 o 15,00 hod v kongresovej sále OÚ v B. Bystrici.
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.

