
Úradná správa SFZ č. 8 

Kaţdú sobotu v Športe  

 
n TECHNICKÝ ÚSEK 

l Upozorňuje všetkých trénerov, ţe podľa Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, čl. 12, 

bod 2 e), trénerska licencia môţe byť odňatá, ak tréner:  porušil etické zásady trénova-

nia, a to najmä – zapoţičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý ne-

spĺňa kvalifikačné poţiadavky na trénovanie v súťaţi vyplývajúce z rozpisu danej súťaţe, 

vystupuje v inej funkcii, aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a poţiadaviek rozpisu da-

nej súťaţe. 

l Oznamuje trénerom, ţe dňa 1. 9. 2017 v Kalinove, v spolupráci s TMK SsFZ, organizuje 

Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky 

je potrebné zaslať elektronickou formou do 20. 8. 2017. 

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstrán-

ke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF. 

l Oznamuje trénerom, ţe v druhom polroku 2017, v spolupráci s TMK ZsFZ, organizuje 

Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 20. 8. 2017. Po-

drobné informácie a elektronická prihláška je na stránke www.trenerportal.sk. 

l Oznamuje trénerom, ţe v druhom polroku 2017, v spolupráci s TMK BFZ, organizuje 

Školenie trénerov UEFA B licencie (prihlášky je potrebné zaslať do 31. 8. 2017) a Ško-

lenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (prihlášky je potrebné zaslať do 15. 9. 

2017). Podrobné informácie a elektronická prihláška je na stránke Futbalnet.sk (Futbalnet 

/ Zväzy / BFZ / Tréneri a mládeţ / Školenie trénerov BFZ). 

 

n ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŢÍ 

I Schvaľuje odohrať: II. liga, 4. kolo Podbrezová B – Spiš. Nová Ves 19. 8. o 10:30 hod. 

 

n ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA 

I Schválila zmeny:   

l Slovnaft Cup, 3. kolo:  

Malţenice – Sereď, Štiavnické Bane – Lučenec 6. 9. o 16:00; Bánová – Prievidza, Hajnáč-

ka – Lipt. Mikuláš, Soľ – Bardejov, Lipany – Trebišov 12. 9. o 16:00:  

 

http://www.trenerportal.sk/


l U19:  

2. kolo: Trnava – Ruţomberok 23. 8. o 11:00, Bardejov – Slovan 19. 9. o 11:00, Trenčín – 

Ţilina 18. 10. o 14:00;  3. kolo: Ţilina – Trnava 26. 8. o 14:00. 

l U17/16: 

1. kolo: DAC – Ţilina 19. 9. o 13:00/15:15, Trnava – Slovan 20. 9. o 13:30/15:30; 2. kolo: 

Ţilina – Nitra 23. 8. o 14:00/16:15; 3. kolo: Nitra – Michalovce 4.10. o 11:00/13:15; 6. ko-

lo: Slovan – Michalovce  7.9. o 11:00/13:15; 8. kolo: Ţilina - Slovan 18. 10. o 14:00/16:15.  

l U15/14:  

1. kolo: Nitra – Domino 18. 8. o 13:00/15:00. Púchov odohrá svoje domáce stretnutia       

v nedeľu v ÚHČ.   

l U13/12: 

1. kolo: Inter – DAC 13. 9. o 10:00/11:30; 2. kolo: Karlova Ves – Nitra 15. 9. o 10:00 / 

11:30, Snina – Prešov 30. 8. o 10:00/11:30; 8. kolo: Snina – Vranov n. Topľou 15. 10.       

o 10:00/11:30; 10. kolo: Snina – Bardejov 29. 10. o 10:00/11:30. Púchov, Spišská Nová 

Ves a Vranov n. Topľou odohrajú svoje domáce stretnutia v nedeľu v ÚHČ.   

I Upozorňuje FK, ţe  v aktuálnom týţdni prerokuje ţiadosti o zmenu termínu alebo ÚHČ  

podané cez ISSF do stredy 24:00 hod.. Ţiadosti podané po tomto termíne prerokuje aţ     

v nasledujúcom  týţdni.         

I ŠTK – ţenský futbal: 

I Schválila zmeny:  

I. liga ţeny / juniorky:  

1. kolo: Ruţomberok – NMŠK 1922 BA 27. 8. o 13:00/15:00; 2. kolo: Nitra – Myjava 2. 9. 

o 15:00/17:00, B. Bystrica – T. Teplice 3. 9. o 13:00/15:00; 4. kolo: Nitra – NMŠK 1922 BA 

30. 9. o 14:00/16:00; 5. kolo: T. Teplice – Nitra 8. 10. o 13:00/15:00; 6. kolo: T. Teplice – 

Ruţomberok 15. 10. o 13:00/15:00, Nitra – Bardejov 14. 10. o 14:00/16:00; 8. kolo:  Nitra 

- B. Bystrica 4. 11. o 10:00/12:00. 

II. liga ţeny, sk. A:  

1. kolo: N. Zámky – D. Streda 19. 8. o 17:00; 2. kolo: Senica – Kopčany 27. 8. o 10:00, 

ihrisko Čáčov, 3. kolo: N. Zámky – Vrakuňa 29. 8. o 17:00, Kopčany – D. Luţná 29. 8. 

o 14:00, Petrţalka – Senica 13. 9. o 17:00; 4. kolo: Senica - D. Luţná 3. 9. o 10:00, 

ihrisko Čáčov,  5. kolo: D. Luţná – Svätý Jur 9. 9. o 13:30, N. Zámky – Senica 9. 9. 

o 17:00, Šaľa - D. Streda 10. 9. o 10:00; 6. kolo: Senica – Svätý Jur 16. 9. o 10:00, ihrisko 

Čáčov, N. Zámky – Z. Moravce-Vráble 16. 9. o 15:30, Palárikovo; 8. kolo: Senica –  

Dúbravka 30. 9. o 14:00, ihrisko Čáčov; 10. kolo: Senica - D. Streda 14. 10. o 16:00, 11. 

kolo: Šaľa – Čaka 22. 10.  o 15:00; 12. kolo: Senica – Trnava 29. 10. o 14:00, UT Senica. 



II. liga ţeny, sk. B: 

1. kolo: Trenčín – Oravský Podzámok  20. 8. o 15:00, Topoľčany – Beluša 20. 8. o 15:00; 

2. kolo: Topoľčany - Bánovce 27. 8. o 10:00; 3. kolo: Trenčín – Bánovce 29. 8. o 17:30,    

P. Bystrica – Beluša 29. 8. o 10:00; 5. kolo: P. Bystrica - Topoľčany 10. 9. o 10:00;           

9. kolo: P. Bystrica – Oravský Podzámok 8. 10. o 13:00, Trenčín - Beluša 7. 10. o 16:00; 

11. kolo: P. Bystrica - Bánovce 22. 10. o 13:00; 13. kolo: P. Bystrica – Trenčín 5. 11. 

o 13:00. 

I Zamieta ţiadosť Spartaka Myjava hrať doma vyţrebované stretnutia v nedeľu. Podľa 

RS, čl. 23/1, je hracím dňom I. ligy ţien a junioriek sobota. Zmeny hracích dní je potrebné 

riešiť dohodou v zmysle RS, čl. 17/a. 

I Oprava v RS, čl. 23: Okrem svojej vekovej kategórie môţu v niţšej vekovej kategórii 

v súťaţnom ročníku 2017/18 štartovať: v kategórii junioriek 3 hráčky z kategórie ţeny do 

vekovej úrovne U21 (narodené do 30. 6. 1997). 

 

n DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

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

výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP:  

l U66: Aleksa Matić (FK NOVES Spišská Nová Ves, II. liga), vylúčený za HNS - drţanie 

súpera vo vyloţenej gólovej príleţitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu 

športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 13. 8.   

l U67: Martin Dobrotka (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS 

– drţanie súpera za dres vo vyloţenej gólovej príleţitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – 

pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 17.8. DS si 

vykoná v najbliţšom stretnutí súťaţe Slovnaft Cup. 

l Vylúčený po 2. ŢK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné 

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

l U68: Miloš Nikolić (FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna liga), od 12. 8. 

l U69: Martin Dobrotka (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga).Na základe Správy 

delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 

a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a ţiada me-

novaného o písomné stanovisko k  HNS (vulgárny výrok voči R) po stretnutí 4. kola FL  



FC Nitra – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 23. 8. Zároveň 

ukladá, podľa čl. 43/1 DP, predbeţné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu 

činnosti, podľa čl. 43/2a,4 DP, od 17. 8. 2017.   

l U70: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnu-

tia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloţenej fotodo-

kumentácie, začína disciplinárne konanie a ţiada klub  o písomné stanovisko k  HNS 

divákov (pouţitie pyrotechniky) a k nedostatočnej US (umoţnenie vnesenia a pouţitia py-

rotechniky) v stretnutí 4. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 

71/1, 3, a, b, d DP, do 23. 8. 

l U71: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 4. kola FL MFK Zemplín Michalovce 

– 1. FC Tatran Prešov.  

l U72: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia 

a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne 

konanie a ţiada klub o písomné stanovisko k  HNS divákov (pouţitie pyrotechniky) počas 

stretnutia 4. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3, a, 

b, d DP, do 23. 8. 

l U 73: FK Inter Bratislava (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia 

delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloţenej fotodokumentácie, začína 

disciplinárne konanie a ţiada klub o písomné stanovisko k  HNS divákov (vhadzovanie 

predmetov smerom k HP, pouţitie pyrotechniky) počas stretnutia 3. kola II. ligy FC        

Lokomotíva Košice – Inter Bratislava, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 23. 8. 

l U74: Albert Rusnák. Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu 

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

disciplinárne konanie a ţiada menovaného  o písomné stanovisko k  HNS (vulgárny vý-

rok voči delegovaným osobám) počas stretnutia 3. kola II. ligy FC Lokomotíva Košice – FK 

Inter Bratislava, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 23. 8. Zároveň ukladá, podľa čl. 43/1 DP, 

predbeţné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu funkcie, podľa čl. 43/2a, 4 

DP, od 13. 8. 2017.  

l U75: Slavomír Kica (FK Poprad, II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia 

a videozáznamu, začína disciplinárne konanie a ţiada menovaného o podrobné pí-

somné stanovisko k  HNS (sotenie a následné udretie rukou do tváre hráča domácich č. 

21 Michala Hamuľaka) počas stretnutia 3. kola II. ligy Partizán Bardejov – FK Poprad, pod-

ľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 23. 8. Zároveň ukladá, podľa čl. 43/1 DP, predbeţné ochranné 

opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu činnosti, podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 13. 8. 2017.  



l U76: Michal Hamuľak (Partizán Bardejov, II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia 

a videozáznamu, ţiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k incidentu (sotenie 

a následné udretie rukou do tváre hráčom hostí č. 2 Slavomírom Kicom) počas stretnutia 

3. kola II. ligy Partizán Bardejov – FK Poprad, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 23. 8. 

l U77: KR SFZ. Ţiada odbornú komisiu o podrobné písomné stanovisko k situácii zo  

41. minúty stretnutia 3. kola II. ligy Partizán Bardejov – FK Poprad, do 23. 8. 

l U78: MFK Lokomotíva Zvolen. Ţiada klub o stanovisko k úhrade odstupného za hráča 

Dominik Pajdučák, podľa čl. 37, ods. 3 RaPP, spolu s potvrdením o úhrade odstupného, 

do 23. 8. 

l U79: AFC Nové Mesto n. Váhom (II. liga). Berie na vedomie stanovisko k U50 a za ne-

dostatky uvedené v Správe delegáta stretnutia 2. kola II. ligy AFC Nové Mesto n. Váhom  

– MFK Skalica, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP.   

l U80: Patrik Gogolák. Berie na vedomie stanovisko k U51 a za (sotenie asistenta tréne-

ra hostí) po stretnutí 3. kola FL FC Spartak Trnava – AS Trenčín, podľa čl. 47/1a DP, 

ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 47/2a a čl. 11 DP.   

l U81: Vladimír Cifranič. Berie na vedomie stanovisko k U52 a za (sotenie maséra do-

mácich) po stretnutí 3. kola FL FC Spartak Trnava – AS Trenčín, podľa čl. 47/1a DP, ukla-

dá DS – pokarhanie, podľa čl. 47/2a a čl. 11 DP.   

l U82:  Michal Ščasný. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U53 a za HNS 

(kopnutie do reklamného bannera) počas stretnutia 3. kola FL FK Senica – ŠK Slovan Bra-

tislava, podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 týţdeň, podľa 

čl. 47/2c DP, od 5. 8. 2017.  

l U83: Ľubomír Moravčík. Berie na vedomie stanovisko k U54 a za HNS (kritika voči R) 

počas stretnutia 2. kola II. ligy MFK Lokomotíva Zvolen – Partizán Bardejov, podľa čl. 

48/1b DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťaţné stretnutia, podľa čl. 

48/2a DP, od 6. 8. 

l U84: Marián Süttö. Berie na vedomie stanovisko k U55 a za HNS (kritika voči R) počas 

polčasovej prestávky 2. kola II. ligy MFK Lokomotíva Zvolen – Partizán Bardejov, podľa čl. 

48/1a DP, ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2a a čl. 11 DP.  

l U85: Peter Golej. Berie na vedomie stanovisko k U64 a za HNS (hrubá uráţka R) po-

čas stretnutia 2. kola súťaţe Slovnaft Cup OŠK Svätý Peter – MFK Rusovce, podľa čl. 

48/1a DP, ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 48/2a a čl. 12/4 DP.  

l U86: Juraj Jarábek. Na základe podnetu KR SFZ a podnetu Asociácie rozhodcov SFZ, 

začína disciplinárne konanie a ţiada menovaného o písomné stanovisko k vyjadreniam 



v masmédiách (kritika voči R) po stretnutí 4. kola FL FC Nitra – FC ViOn Zlaté Moravce - 

Vráble, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 23. 8. 

l U87: Ladislav Ducár (MFK Ruţomberok). Berie na vedomie ţiadosť menovaného 

o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Ţiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP, 

uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 30 €).  

l U88: Gabriel Lukács. Berie na vedomie ţiadosť o zmenu DS uloţenej U2 a podľa čl. 

41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťaţné stretnutie) a určuje 

skúšobnú dobu do 31. 12. 2017.  

l U89: Alex Javro. Berie na vedomie ţiadosť menovaného o určenie pokuty za pozasta-

venie výkonu športu. Ţiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výko-

nu športu (zberná faktúra 30 €).  

l U90: AFC Nové Mesto n. Váhom. Ţiada klub o stanovisko k úhrade odstupného za 

hráča Oliver Pavlech, podľa čl. 37, ods. 1 RaPP, spolu s potvrdením o úhrade odstupné-

ho, do 23. 8. 

l U91: FC VSS Košice. Na základe odstúpenia klubu zo súťaţe II. liga muţi, podľa čl. 

64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 4 000 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.   

l U92: Berie na vedomie anonymný podnet zo stretnutia 1. FC Tatran Prešov – ŠK Slo-

van Bratislava.  

l U93: ŠK Slovan Bratislava. Na základe podnetu od organizácie FARE network, ţiada 

klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (rasistické prejavy počas pokutových 

kopov) v stretnutí Česko - Slovenského superpohára Fastav Zlín – ŠK Slovan Bratislava, 

odohraného dňa 23. 6. 2017 v Uherskom Hradišti, podľa 71/1, 3d DP, do 23. 8.  

l U94: Oznamuje, ţe odbornou diskusiou o moţných postupoch vo vzťahu k riešeniu ne-

zaplatenia odstupného za amatéra podľa platných predpisov SFZ, dospeli zainteresovaní 

k záveru, ţe v záujme lepšieho fungovania systému orgánov SFZ a ich zaťaţenosti, bude 

efektívnejšie prípady zjavného porušenia povinnosti člena SFZ, spočívajúceho v neuhra-

dení odstupného za amatéra určeného podľa predpisu SFZ, riešiť prostredníctvom DK 

(SFZ, RFZ a ObFZ). Na úrovni SFZ bude tieto záleţitosti od 1. augusta 2017 prejednávať 

DK SFZ a je v záujme jednotného a efektívneho uplatňovania noriem SFZ na celom území 

Slovenska, aby rovnako aj na úrovni ObFZ a RFZ, vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia od-

stupného za amatéra, boli záleţitosti riešené najprv prostredníctvom nimi zriadených DK a 

iba záleţitosti, v ktorých bude v rámci disciplinárneho konania zistený spor, ktorý bude prí-

slušnou komisiou vyhodnotený ako dôvodný, bude na návrh klubu, ktorého nárok na od-

stupné nebol uspokojený riešiť Komora SFZ pre riešenie sporov. 

 



Usmernenie pre kluby: 

V prípade zadania nesprávneho údaja do ISSF (teda aj inej sumy, na akej sa kluby dohodli 

alebo inej sumy, ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP), sa klub, ktorý nesprávne 

zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia, podľa čl. 64, ods. 1 Disciplinárneho 

poriadku SFZ (ďalej len „DP“). 

Podľa čl. 64, ods. 1 písm. e) DP : „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo roz-

hodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo 

odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom 

alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“ a podľa čl. 64 ods. 

1 písm. a) DP : „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu 

SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisu SFZ 

alebo člena SFZ“, pričom porušená povinnosť je ustanovená v čl. 37 RaPP. 

Na základe vyššie uvedeného je moţné v disciplinárnom konaní uloţiť klubu sankciu vo 

forme disciplinárnej sankcie, v zmysle čl. 64, ods. 4 DP : „Klubu, ktorého hráč alebo funk-

cionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz pre-

stupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne sankcie 

podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“ 

DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený 

sa obráti na príslušnú DK, do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil. 

Prípadný spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov, 

podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa 

na Komoru SFZ pre riešenie sporov. 

Konanie pred Komorou SFZ pre riešenie sporov je SPOPLATNENÉ. 

l Najbliţšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24. 8. 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 oznáme- 

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

 

n KOMISIA ROZHODCOV 

I Oznamuje termín tréningového kempu R/AR TOP skupiny: 31. 8. – 3. 9. v Tatranskej 

Lomnici. Pozvánka a program budú zaslané e-mailovou poštou. 

I Oznamuje zmenu termínu tréningového kempu AR/R TOP skupiny: 6. – 9. 10. 

v Tatranskej Lomnici s povinnou účasťou všetkých R a AR ospravedlnených v čase ko-

nania prvého kempu. 



I Ospravedlnenia: Lauer 28. 8. - 2. 9., Lieskovský 24. 8. - 8. 9., Borsányi 28. 8. - 1. 9., 

Bóllo 15. 8., Súkeníková od 14. 8., do prihlásenia, Gaţi od 9. 8. prerušená činnosť, Leško 

15. 8., Halíček 30. - 31. 8., Valent 26. - 27. 8., 1. - 3. 9., Perašín 6. - 15. 9., Perát 19. 8., 

Obertová 9. - 10. 9., Jánošík 19. 8. a 3. - 15. 9., Čajka 2. 9. 

I Úsek PR SFZ – ospravedlnenia: Vaňo 12. - 17. 9., Samotný 1. - 5. 9., Sekereš 2. – 5 

.9., Sluk 27. 8. – 7 .9. 

 

n KOMISIA DELEGÁTOV SFZ.  

I Ospravedlnenia: Vaľko 1. – 5. 9., Vorel 2. – 6. 9., Kiss 14. – 17. 9., Panák 3. – 5. 9.   

  

n SLOVENSKÝ FUTSAL 

l Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní: 

 Upozorňuje kluby na povinnosť registrácie športových odborníkov v ISSF (celý reali-

začný tím) v nadväznosti aj na úhradu ich členského, a to v zmysle Pokynov SFZ (doru-

čené cestou ISSF zo dňa 30. 7. 2017). Osoby nezaregistrované a následne neuvedené v 

zápise o stretnutí, nemôţu počas stretnutia pôsobiť na lavičke náhradníkov. Bez splnenia 

tejto povinnosti nebude moţné na stretnutí uzatvoriť nominácie hráčov a zápis     

o stretnutí; 

 Ţiada kluby 1. SLF, ktoré majú v rôznych stupňoch súťaţí priamo alebo nepriamo riade-

ných SF viac ako jedno druţstvo (A, B, C), o vytvorenie súpisiek všetkých týchto druţ-

stiev v papierovej forme a ich povinné doručenie Exekutíve súťaţe do 30. 8. 2017 (ak-

ceptujú sa aj oskenované súpisky zaslané na e-mail exekutiva@futsalslovakia.sk). 

l Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov: 

 Oznamuje, ţe letný seminár R a D sa uskutoční 2. 9. 2017 v Sport & Training Centre 

v Púchove s prezentáciou o 8:30 hod.; 

 Pozýva kluby 1. SLF na pracovno-neformálne stretnutie, dňa 2. 9. 2017 od 9:30 hod.       

v Sport & Training Centre v Púchove (pozvánka a program stretnutia bude rozposlaný). 

l Výkonný výbor SF: 

Pozýva trénerov a asistentov trénerov všetkých reprezentačných tímov SF na pracovné 

stretnutie, ktoré sa uskutoční 29. 8. 2017 od 12:30 hod. v hoteli Galileo v Ţiline. 

 

n SEKRETARIÁT 

l Oznamuje, ţe Rozpis republikových súťaţí riadených SFZ a ÚLK pre súťaţný ročník 

2017/18 je zverejnený na webstránke SFZ (www.futbalsfz.sk / legislativa / predpisy sfz / 

mailto:exekutiva@futsalslovakia.sk


rozpisy a manualy) a jeho tlačenú verziu je moţné zakúpiť si v sídle SFZ v cene 12.- €/ks. 

Kontakt: michal.kalny@futbalsfz.sk.  

I 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. 

http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa
http://www.futbalsfz.sk/

