
Úradná správa SFZ č. 41
Každú sobotu v Športe 

ODVOLACIA KOMISIA SFZ

l Na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2017 prerokovala nasledujúce podanie a  prijala k nemu

nasledovné uznesenie:

OK SFZ m e n í, podľa čl. 60 ods. 14 písm. c) stanov SFZ rozhodnutie športovo-

technickej komisie SFZ v časti, ktorým kontumovala stretnutie 15. kola I. LMD – U17

medzi MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava a konanie zastavuje.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

n TECHNICKÝ ÚSEK

l Oznamuje trénerom, že v termíne  29.4. - 3.6.2017 v spolupráci s ObFZ P. Bystrica

organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Kontakt na bližšie

informácie: Ján Bukový, MT: 0904 605 855, e-mail: sekretar@obfzpb.sk;

l Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ a ŠK Slovan Bratislava, dňa 8. 5. 2017

v Bratislave organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie  v

rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 2.5.2017. Bližšie

informácie sú na webstránke http://bfz.futbalnet.sk/spravy/none-1/

l Oznamuje trénerom, že dňa 24.6.2017 v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B a

UEFA Grassroots C licencie  v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať

elektronickou formou do 20.6.2017. Bližšie informácie nájdete na stránke:

www.trenerportal.sk

n ÚSEK MLÁDEŽE A ROZVOJA

l Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne

udeliť licenciu ÚTM – FA na súťažný ročník 2017/18  týmto futbalovým klubom (FK sú

uvádzané v abecednom poradí): 1. FC Tatran Prešov, AS Trenčín, FC Nitra, FC Spartak

Trnava, FK DAC 1904 D. Streda, FK Senica, FO ŽP Šport Podbrezová, MFK

Ružomberok, MFK Zemplín Michalovce, MŠK Žilina, Partizán Bardejov, ŠK Slovan

Bratislava. Podmienečné udelenie licencie ÚTM – FA na súťažný ročník 2017/18

potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria – umiestnenie v  súťaži po ukončení súťažného

ročníka 2016/17.

l Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne
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udeliť licenciu ÚTM – FA na súťažný ročník 2017/18  týmto futbalovým klubom (FK sú

uvádzané v abecednom poradí): FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, FK Inter Bratislava,

FK Poprad, FK Spiš. Nová Ves, MFK Lokomotíva Zvolen, MFK Skalica,  s prihliadnutím

na športové kritérium – umiestnenie v  súťaži (víťaz príslušnej skupiny II. LSD,

v prípadných kvalifikačných stretnutiach celkový víťaz II. LSD, pričom družstvo mladšieho

dorastu musí byť umiestnené do 5. miesta v príslušnej skupine II. LMD a mužstvo seniorov

v II. lige, prípadne postupujúci do II. ligy).

l Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne

udeliť licenciu ÚTM – FA na súťažný ročník 2017/18  týmto futbalovým klubom (FK sú

uvádzané v abecednom poradí): FC VSS Košice, FK Dukla B. Bystrica , prihliadnutím na

športové kritérium a  s konečným termínom do 30.4.2017 na odstránenie nedostatkov

(finančné kritériá) a zároveň s prihliadnutím k  skutočnosti o plnení finančných kritérií a  ich

podrobnejšej kontrole počas platnosti licencie, vzhľadom k  opakujúcim sa nedostatkom

v tejto oblasti v priebehu predchádzajúcich licenčných konaní mládeže SFZ.

l Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne

neudeliť licenciu ÚTM – FA na súťažný ročník 2017/18  týmto futbalovým klubom (FK sú

uvádzané v abecednom poradí): JUPIE Podlavice Badín, Spartak Myjava, z dôvodu

odstúpenia z licenčného konania mládeže pre získanie licencie ÚTM – FA a z dôvodu

nesplnenia jednej zo základných podmienok pre získanie tejto licencie – účinkovanie

družstva seniorov v prvých dvoch najvyšších seniorských súťažiach.

l Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne

udeliť licenciu Grassroots – ÚTM na súťažný ročník 2017/18  týmto futbalovým klubom

(FK sú uvádzané v  abecednom poradí): FC Baník HN Prievidza&Handlová, FC

Petržalka Akadémia, FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, FK Inter Bratislava, FK

Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa, FK Poprad, FK Slovan Levice, FK Spiš. Nová Ves, FKM

Karlova Ves, Jupie Podlavice – Badín, MFK Lokomotíva Zvolen, MFK Snina, MFK

Vranov nad Topľou, MŠK Námestovo, MŠK Púchov, MŠK R. Sobota, MŠK Tesla

Stropkov, Slavoj Trebišov, Spartak Myjava . Podmienečné udelenie licencie Grassroots

– ÚTM na súťažný ročník 2017/18 potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria –

umiestnenie v súťaži  po ukončení súťažného ročníka 2016/17.

l Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne

udeliť licenciu Grassroots – ÚTM na súťažný ročník 2017/18  tomuto futbalovému

klubu: Juventus Žilina, s prihliadnutím k  skutočnosti o  plnení infraštruktúrnych kritérií,

personálneho obsadenia (štruktúra podľa požiadaviek SFZ, trénerské licencie bez

výnimiek)  a najmä počtoch detí v  kategóriách U13 a mladších a ich podrobnejšej kontrole
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počas platnosti licencie. Podmienečné udelenie licencie Grassroots – ÚTM na súťažný

ročník 2017/18 potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria – umiestnenie v  súťaži  po

ukončení súťažného ročníka 2016/17.

l Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne

udeliť licenciu Grassroots = ÚTM na súťažný ročník 2017/18  týmto futbalovým klubom

(FK sú uvádzané v  abecednom poradí): FK Humenné, MFK Skalica, MFK Tatran L.

Mikuláš, MŠK FOMAT Martin, SDM Domino Bratislava, ŠK Novohrad Lučenec,

s prihliadnutím na športové kritérium – umiestnenie v  súťaži (víťaz príslušnej skupiny II.

LSŽ a v prípadných kvalifikačných stretnutiach celkový víťaz II. LSŽ v príslušnom regióne).

l Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne

neudeliť licenciu Grassroots = ÚTM na súťažný ročník 2017/18  týmto futbalovým

klubom (FK sú uvádzané v  abecednom poradí): FC Lokomotíva Košice, FK Rača,  z

dôvodu odstúpenia z licenčného konania mládeže pre získanie licencie Grassroots – ÚTM.

l Oznamuje, že o novej licencii “Čakateľov” budú FK informované prostredníctvom Úradnej

správy SFZ v neskoršom termíne.

n ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

l Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

l II. liga - NČ o  postup, 27. kolo:  Lok. Košice – Skalica 27.4. o 16:30 , Žilina B – Spiš.

Nová Ves 29.4. o 10:30; 28. kolo:  Pohronie – Lok. Košice 6.5. o 17:00 , Nitra – Bardejov

6.5. o 17:00; 30. kolo:  Nitra – VSS Košice 13.5. o 17:00 , Šamorín – Bardejov 14.5. o

17:00.

I U19, 22. kolo: Senica – Trnava 14.5. o 11:00;  23. kolo: Košice – Prešov 10.5. o 15:00.

I U17/16, 15. kolo:  Podbrezová – Žilina 26.4. (Brezno - zmena HP); 21. kolo:  Prešov -

Bardejov 29.4. (UT Prešov - zmena HP); 22. kolo:  Michalovce - Senica 11.5. o 14:00 /

16:15; 23. kolo: Senica - Trnava 21.5. o 11:00/13:15; 24. kolo: Podbrezová - Trenčín 6.5.

o 11:00/13:15.

I U15/14, 20. kolo:  Trenčín - D. Streda 3.5. o 17:00/19:00; 4. kolo NČ:  Snina – Poprad

16.5. o 14:00/16:00; 23. kolo:  Inter – Slovan 17.5. o 10:00/12:00; 5. kolo NČ:  Vranov –

Žilina 31.5. o 14:00/16:00; 6. kolo NČ:  Michalovce – Bardejov 28.5. o 10:00/12:00,

Trebišov – Snina 26.5. o 14:00/16:00; 7. kolo NČ: Bardejov – Snina 4.6. o 10:00/12:00;

I U13/12, 20. kolo: Myjava – HN Prievidza (Myjava – zmena HP); 2. kolo NČ: Podbrezová

– R. Sobota 30.4. o 10:00/11:30, JUPIE – B. Bystrica 17.5. o 16:00/17:30; 3. kolo NČ:

Vranov - Michalovce 5.5. o 14:00/16:00, Zvolen – Podbrezová 7.5. o 10:00/12:00, Prešov
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– Bardejov 7.5. o 10:00/11:30; 21. kolo:  HN Prievidza – Púchov 11.5. o 14:00/15:30; 4.

kolo NČ: Podbrezová – JUVENTUS Žilina 14.5. o 10:00/12:00, Námestovo – Zvolen 14.5.

o 10:00/11:30, Michalovce – Bardejov 14.5. o 10:00/11:30; 5. kolo NČ:  Bardejov – Košice

18.5. o 16:00/17:30, Prešov - Sp. Nová Ves 21.5. o 10:00/11:30; 6. kolo NČ:  R. Sobota –

Zvolen 26.5. o 14:00/15:30, Podbrezová – Žilina 28.5. o 10:00/12:00, Námestovo – B.

Bystrica 28.5. o 10:00/11:30, Poprad – Prešov 28.5. o 10:00/11:30; 7. kolo NČ: Bardejov –

Poprad 1.6. o 14:00/15:30, Prešov - Vranov 4.6. o 10:00/11:30; 8. kolo NČ:  Námestovo –

Ružomberok 11.6. o 10:00/11:30, JUPIE – Podbrezová 11.6. o 10:00/12:00, Snina –

Stropkov 9.6. o 14:00/15:30; 9. kolo NČ: Žilina - R. Sobota 13.6. o 14:00/15:30. 

Družstvá FC VSS Košice  odohrajú všetky nasledujúce domáce stretnutia nadstavbovej

časti v piatok o 14:00/15:30 hod. a FK Pohronie v nedeľu o 10:00/11:30 hod. 

I Odstupuje na základe správ DS na riešenie DK SFZ nasledovné FK súťaže II. liga

mužov, za nedodržiavanie nariadení R-RS a  SP pri organizácii svojho domáceho

stretnutia: FK Pohronie ŽH / Dolná Ždaňa a MFK Lok. Zvolen (26. kolo / 4. kolo NČ-P).

I ŠTK – ženský futbal:

I Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

I I. liga ženy a I. liga juniorky:

14. kolo: Nové Zámky - Slovan 21.5. o 13:30 a 15:30;

15. kolo: SLC B. Bystrica - Nitra 7.5. o 12:00 a 14:00;

16. kolo: Bardejov - Myjava 13.5. o 15:00 a 17:15.

I II. liga ženy, skupina B:

12. kolo: Ružomberok - Trenčín 29.4. o 15:00 (HP: Ľubochňa);

15. kolo: Trenčín - Topoľčany 6.5. o 13:00;

17. kolo: Beluša - Považská Bystrica 20.5. o 12:00.

I II. liga ženy, skupina C:

13. kolo: Humenné - Spišská Nová Ves (odložené na neurčito).

n LICENČNÁ KOMISIA

l Oznamuje klubom FL , že Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK) na svojom

zasadnutí dňa 27. 4. 2017 udelil licenciu na licenčnú sezónu 2017/18 týmto klubom: 

ŠK SLOVAN BRATISLAVA futbal, FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA, ŽP ŠPORT

PODBREZOVÁ, MFK RUŽOMBEROK, FK SENICA, AS TRENČÍN, FC SPARTAK

TRNAVA, FC ViOn ZLATÉ MORAVCE-VRÁBLE a  MŠK ŽILINA, ktoré splnili všetky

minimálne požiadavky licenčných kritérií pre jej udelenie. 
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POLK neudelil licenciu klubom MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE a 1. FC TATRAN PREŠOV,

ktoré nesplnili minimálne požiadavky finančných licenčných  kritérií a  ich nekomplet-

ná finančná licenčná dokumentácia nebola doplnená v požadovanom termíne a rozsahu. 

Rozhodnutia POLK boli všetkým klubom odoslané elektronickou a doporučenou poštou.

Kluby, ktoré nezískali licenciu v  prvostupňovom konaní, majú právo do 12. 5. 2017

vrátane podať odvolanie voči rozhodnutiu POLK Odvolaciemu orgánu licenčného

konania, o čom boli písomne informované v  sprievodnej dokumentácii k  rozhodnutiu

POLK o neudelení licencie. 

l Oznamuje autorizovaným osobám klubov FL pre UEFA CL&FFP ITS, že údaje

FS_2017.01 všetkých klubov boli po úpravách, doplnení a  skontrolovaní odoslané na

úroveň UEFA.  

n DISCIPLINÁRNA KOMISIA

l Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie

výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

l U808: Samuel Antálek (ŠK Slovan Bratislava B, II. liga), vylúčený za surovú hru -

kopnutie súpera do hlavy nadmernou silou v súboji o  loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS –

pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 23.4. l U809:

Tomáš Vrzala (FK Senica, I. LMD U16), vylúčený za HNS - úmyselná hra rukou mimo PÚ

vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na

1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 23.4. l U810: Ján Bolf (FC Petržalka akadémia,

I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – vulgárny výrok voči R, podľa čl. 48/1c DP. DS –

pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b a čl. 39/2 DP, od 23.4.

l Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné

stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: 

l U811: Hajnalka Hobotová  (TJ Sokol Bodíky A, II. liga ženy, skupina A), od 23.4. 

l U812: Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok, I. LMD U17), od 26.4. 

l DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,

podľa čl. 37/5a DP: 

l U813: Tamás Priskin (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga). l U814: Filip Blažek (FK

Senica, Fortuna liga), obaja od 24.4. l U815: Miroslav Stankovič (FK Haniska, II. liga), od

23.4. l U816: Kornel Saláta (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga). l U817: Vukan

Savićević (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga), obaja od 27.4.

l DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,

podľa čl. 37/5b DP: 
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l U818: Marin Ljubičić (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), od 23.4.

l U819: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia

delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a  Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu,

začína disciplinárne konanie a žiada klub  o podrobné písomné stanovisko k HNS

divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky) pred, počas a po stretnutí 28. kola FL ŠK

Slovan Bratislava – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 3.5. l U820: ŠK Slovan

Bratislava Slovan Bratislava (Fortuna liga).  Na základe Správy delegáta zo stretnutia,

Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a  Záznamu o  činnosti

náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub  o podrobné písomné

stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas a po stretnutí 28. kola FL ŠK

Slovan Bratislava – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 3.5. l U821: Csaba László.

Na základe Správy delegáta zo stretnutia, za vbehnutie na HP počas  stretnutia 28. kola FL

MFK Zemplín Michalovce - FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 64/1a DP, ukladá DS –

pokarhanie, podľa čl. 64/3 a  čl. 11 DP. l U822: Vladimír Čan. Berie na  vedomie Doplnok

správy delegáta zo stretnutia 4. kola II. ligy – sk. o  postup do FL FC Lokomotíva Košice –

ŠKF Sereď. l U823: AS Trenčín (Fortuna liga).  Berie ne vedomie  stanovisko klubu

k U791 a za HNS divákov (vhadzovanie predmetov na HP, vulgárne pokriky) počas

stretnutia 27. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS

– upozornenie, podľa čl. 58/3 a  čl. 10 DP. l U824: Berie na vedomie  Správu delegáta zo

stretnutia 4. kola II. ligy – sk. o  postup do FL FC Nitra – FK Spiš. Nová Ves. l U825:

Stanislav Šesták Berie na vedomie  stanovisko menovaného k  U800 a  zároveň ho

predvoláva na svoje zasadnutie dňa 4. 5. 2017 o  16:00 hod. v  sídle SFZ, podľa čl. 74/2

DP. l U826: Jozef Kostelník. Berie na vedomie  stanovisko menovaného k U801

a zároveň ho predvoláva na svoje zasadnutie dňa 4. 5. 2017 o  16:15 hod. v  sídle SFZ,

podľa čl. 74/2 DP. l U827: Richard Sedlár. Predvoláva menovaného na svoje zasadnutie

dňa 4. 5. 2017 o  16:30 hod. v  sídle SFZ, podľa čl. 74/2 DP. l U828: Berie na vedomie

podnet Ľubomíra Korijkova , v zast. JUDr. Peter Majerník, vo veci č. k. 20/15 RS,

označený ako Disciplinárne konanie vo veci č. k. 20/15, bez prijatia ďalších opatrení, podľa

čl. 71/5b DP, nakoľko obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú

začatie disciplinárneho konania.  Oznamuje, že nesplnenie finančných záväzkov zo strany

člena SFZ, podlieha rozhodovacej právomoci Komory SFZ pre riešenie sporov. l U829:

Berie na vedomie podnet Jána Ďurča, v zast. JUDr. Matúš Šaray, vo veci č. k. 29/15 RS,

označený ako Podnet na konanie Disciplinárnej komisie SFZ, bez prijatia ďalších opatrení,

podľa čl. 71/5b DP, nakoľko obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu

neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania. Oznamuje, že nesplnenie finančných
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záväzkov zo strany člena SFZ, podlieha rozhodovacej právomoci Komory SFZ pre riešenie

sporov. l U830: Goran Matić. Berie na  vedomie žiadosť o  zmenu DS, uloženej U752 a

podľa čl. 41/1, 2 DP, podmienečne upúšťa  od výkonu zvyšku DS (1 súťažné stretnutie)

a určuje skúšobnú dobu do 31.8.2017. l U831: Filip Krull. Berie na vedomie  žiadosť

o zmenu DS, uloženej U754 a podľa čl. 41/1, 2 DP, podmienečne upúšťa  od výkonu

zvyšku DS (1 týždeň) a  určuje skúšobnú dobu do 31.8.2017. l U832: FK Haniska (II. liga).

Na základe podnetu ŠTK, žiada o písomné stanovisko k nedodržiavaniu nariadení R-RS

a SP pri organizácii svojho domáceho stretnutia 21. kola / 3. kola II. ligy – sk. východ

o zotrvanie v  súťaži (nezabezpečenie defibrilátora), do 3.5.2017. l U833: ŠK Obecný

podnik lesov Poniky (Slovensko). Berie na vedomie  žiadosť klubu o  vyrovnanie

odstupného za hráča Denis Koreň  s  klubom FK Dukla B. Bystrica a oznamuje, že

finančné vyrovnanie medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. 

FUTSAL : 

DS 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.

37/5a DP: l U834: Egon Zorád (Futsal Team Levice, 1. SLF). l U835: Jozef Halás (ŠK

Pinerola Bratislava 1. SLF), obaja od 22.4.

l U 836: Na základe podnetu klubu FC Spartak Trnava – futsal, žiada Exekutívu SF  a jej

príslušnú odbornú komisiu o zaslanie podrobného písomného stanoviska k zraneniu hráča

Patrika Puteru (FC Spartak Trnava – futsal) v stretnutí   7. kola futsalovej baráže o 1. SLF

Futsal Club Lučenec –  FC Spartak Trnava, odohraného dňa 21.4.2017, do 3.5.

l Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 4. 5. 2017 od 15:00 hod. v sídle SFZ.

l Odvolanie proti rozhodnutiu  disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5

alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa

oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

n KOMISIA ROZHODCOV

I Obsadenie finále Slovenského pohára  žien 30.4. o  16:00 Bardejov – Slovan BA

(Kováčová, Mišková, Pavlačková, Matulová, Migaľová, ihr. Poprad-Veľká). 

I Oznamuje termín jarných fyzických previerok  rozhodcov SFZ a  žien FIFA (bez

projektu Šanca) – 1.5. od 09:30 hod. v  Tatranskej Lomnici (UT). Pozvánky a  rozpis behov

boli zaslané elektronickou poštou.

I Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára , fyzických previerok rozhodcov

SFZ a žien FIFA (vrátane projektu Šanca) – 14. - 15.7. v  B. Bystrici. Pozvánky a  program

budú zaslané elektronickou poštou.
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I Ospravedlnenia: Pozor 27.5., Zemko 6. - 7.5., 13.5., 17. - 20.5., Smolíková 19. - 21.5.,

Straka J. 29. - 30.4.

I Úsek DZ-PR SFZ oznamuje termín workshopu  delegátov zväzu-pozorovateľov

rozhodcov SFZ – 12. - 13.5. v  NTC Poprad. Pozvánky a  program budú zaslané

elektronickou poštou. I  Oznamuje termín letného doškoľovacieho  seminára delegátov

zväzu-pozorovateľov rozhodcov SFZ – 14.7. v  B. Bystrici. Pozvánky a  program budú

zaslané elektronickou poštou.

I Ospravedlnenia: Likavský 13.5., Vaňo 20.5.

n SLOVENSKÝ FUTSAL

I Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 na základe vyjadrenia družstva Grizzly Košice a  Správy DS, považuje podnet

k udalostiam pred stretnutím 6. kola prelínacej súťaže o postup do 1. SLF s. r. 2017/18

Grizzly Košice - FC Spartak Trnava – futsal za neopodstatnený, nakoľko k  incidentu

došlo na verejnom parkovisku obchodného centra;

 oznamuje zmenu začiatku stretnutia 8. kola prelínacej súťaže o postup do 1. SLF s. r.

2017/18: Grizzly Košice – Futsal Klub Lučenec na 29.4. o 20:30 v Angels Aréne KE.

l Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 zmena delegovania  na 2. semifinálové stretnutie play off: Futsal Team Levice - Slov-

matic FOFO Bratislava (Belavý, Szkokan, Hrmo);

 zmena delegovania  na 8. kolo prelínacej súťaže o postup do 1. SLF s. r. 2017/18:

Grizzly Košice – Futsal Klub Lučenec (Behančin za Belavého), MIBA B. Bystrica - KPP

Barabéri Bratislava (Botka za Šeršena);

 oznamuje, že delegovanie na 3. stretnutia semifinále play off a  9. kolo prelínacej

súťaže o postup do 1. SLF s. r. 2017/18 bude zverejnené 2.5.2017.

n  MATRIKA
I Zaevidované zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu:  Matej Jakúbek, Rajmund

Mikuš (obaja MFK Nová Dubnica).

                                                         

                                                         n SEKRETARIÁT

l V súvislosti s tým, že od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť  zákon č. 315/2016 Z. z. o

registri partnerov verejného sektora  (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného

sektora“), ktorý zavádza do právneho poriadku  Register partnerov verejného sektora ,

SFZ v  touto informuje členov SFZ, aby  fyzické a právnické osoby , ktoré ako partneri

8/9

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-315
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-315


verejného sektora prijímajú verejné zdroje  a vstupujú so štátom do právnych vzťahov, si

splnili zákonom stanovené povinnosti partnera verejného sektora. Základnou povinnosťou

partnera verejného sektora je povinnosť byť zapísaný v registri, a to počas trvania

právneho vzťahu, z ktorého mu plynú verejné zdroje. 

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje

údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených

osobách. Na rozdiel od doterajšej úpravy, prekračuje Zákon o registri partnerov verejného

sektora rámec verejného obstarávania a pokrýva nakladanie so širším spektrom verejných

zdrojov, a nie len s tými vo verejnom obstarávaní. 

Registráciu vykonáva Okresný súd Žilina.  Registračné konanie sa koncipuje

ako výlučne elektronické konanie, na ktoré sa vzťahuje úprava elektronickej podoby

výkonu verejnej moci . Vykonávať podanie do registra partnerov verejného sektora môže

len oprávnená osoba (advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca). Podania do

registra nemôže vykonávať partner verejného sektora. Partner verejného sektora si na

tento účel musí zabezpečiť oprávnenú osobu.

l Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny,  smernice a iné predpisy) SFZ sú

verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa    

I Úradná správa SFZ uverejnená v  denníku Šport má  informatívny charakter a  nemusí

obsahovať všetky informácie. Kompletná a  pre všetky v   ÚS uvádzané osoby a subjekty

záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke  www.futbalsfz.sk.                       l

Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.
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