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Aktív ŠTK a KM 
Tradičný aktív ŠTK a KM SsFZ sa uskutoční, tak ako sme to avizovali v predchádzajúcich spravodajcoch dňa 
 

3.7.2017 (v pondelok) o 15,00 hod., 
 

ako obyčajne vo veľkej zasadacej miestnosti OÚ v B. Bystrici, nám. Ľ. Štúra 1. 
Program aktívu: 

1. Otvorenie  
2. Príhovor predsedu SsFZ  
3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016/2017 – predsedovia odborných komisií SsFZ 
4. Odovzdanie ocenení najúspešnejším kolektívom dospelých a mládeže v súťažnom ročníku 2016/2017  
5. Príprava nového súťažného ročníka 2017/2018 - zmeny v FN a RS SsFZ  
6. Pridelenie čísel v súťažiach dospelých a mládeže  
7. Záver 

Na aktív pozývame zástupcov FK, ktorých družstvo(á) budú štartovať v súťažnom ročníku 2017/2018 v súťažiach 
riadených SsFZ, sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, zástupcov ŠTK a KM ObFZ v pôsobnosti SsFZ. Osobitné 
pozvánky na aktív nebudeme zasielať. Žiadame touto cestou sekretárov ObFZ, aby o konaní aktívu informovali FK, 
ktorých družstvá postupujú pre nový súťažný ročník do súťaží SsFZ.  
Pred konaním aktívu – od 10,00 hod. zasadnutie VV SsFZ v ŠH na Štiavničkách. 
 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 
1. ŠTK schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v súťažnom ročníku 

2016/2017. 

2. Upravená termínová listina súťažného ročníka 2017/2018 je zverejnená na stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – 

materiály. 

3. Vyhodnotenie súťažného ročníka a štatistické údaje ŠTK 2016/2017 sú zverejnené v časti Komisie – ŠTK – 

materiály. 

4. Začiatok súťažného ročníka 2017/2018: 

 23.júla 2017 – 1.kolo Slovnaft Cup 

 30.júla 2017 – 15.kolo III. liga a IV. liga Sever 

 6.augusta 2017 – 1.kolo IV. liga Juh, V. liga A,B,C,D 

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar) 
1. KM oznamuje:. 

a) Zverejnené pridelené  štartovné čísla na webovej stránke, si môžu FK jedine vymeniť 
2 spôsobmi : 

 vzájomnou dohodou medzi FK tak, že obidva FK podajú podanie do ISSF o dohode o výmene štartovných 
čísel do konania aktívu, alebo, 

 dohodnú si vzájomnú výmenu štartovných čísel a dohodu oznámia osobne na aktíve. 
V uvedenej záležitosti budú zbytočne do konania aktívu, resp. po konaní aktívu kontaktovať KM, resp. 
sekretariát SsFZ. 

b) Po konaní aktívu do 15.7.2017 môžu FK kontaktovať KM predovšetkým e-mailovou formou, iba v súrnych 
prípadoch telefonicky pani Potančokovú – Majerovú 0903 584383. 

c) Odstupujeme: 
d) Na zasadnutí dňa  21.6.2017 boli schválené všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v súť. roč. 

2016/2017. 
e) Termíny a pokyny v súvislosti s prihlasovaním sa do nového  súťažného  ročníka  2017/2018: 

 Dohoduo striedavom štarte hráča – max. 5 hráčov za jedno družstvo mládeže predložia FK skenom pre 
súťaže dorastu do26.7.2017 (zmena z dôvodu rozšírenia  II. ligy U19,17) a pre súťaže žiakov do 
15.8.2017iba e-mailom .Pokyny k uzatváraniu Dohôd je možné nájsť na stránke SsFZ – Komisie – 
Komisia mládeže – Materiály. 

 Aktív ŠTK a KM  SsFZ sa uskutoční dňa 3.7.2017 (pondelok) o 15,00. 

 Akékoľvek  ďalšie otázky a nejasnosti prosíme konzultovať prednostne  e-mailom na – 
mladezssfz@gmail.com. 

f) Oznamujeme FK, že od budúceho súť. roč. 2017/2018 budú podľa RS SsFZ platiť nasledovné úradné hracie 
dni: 

 Dorast II.liga U19, U17 - NE 10,00 a 12,30. 

 Dorast III. a IV. liga - SO 14,00. 

 Žiaci - SO 10,00 a 12,00. 



Žiadame FK, aby si prípadné výnimky prispôsobili podľa uvedených úradných hracích dní. Všetky 
výnimky na nedeľu, pokiaľ nebudú predzápasom dospelých budú schválené so začiatkom najneskôr 
o 11,00 hod. 

g) Upozorňujeme FK, že majú  povinnosť vyhotoviť videozáznam v súťažnom ročníku 2016/2017  zo stretnutí 
mládeže  pre všetky súťaže dorastu a stretnutia II. ligy U15. 

h) Upozorňujeme FK v dostatočnom predstihu, že KM sa v novom súťažnom ročníku 2017/2018 od jeho začiatku 
intenzívne zameria na kontrolu plnenia ustanovení SP – čl.50 body 1,2 a čl.56 bod d), týkajúcich sa 
zdravotného zabezpečenia stretnutí a zdravotnej spôsobilosti hráčov dorastu a žiakov. 

i) Doručené dohody na súťažný ročník 2017/2018:  
Futbalová akadémia V. Krtíš–TJ Prameň D. Strehová – dohoda o vytvorení spoločného družstva U15,13, 
MFK Bytča – Akadémia Juventus Žilina – dohoda o vytvorení spoločného družstva U15,13 OŠK Baník 
Stráňavy – TJ Považan N. Lúčka – dohoda o vytvorení spoločného družstva U19, 
OŠK Stožok – MFK Vígľaš -Pstruša – dohoda o vytvorení spoločného družstva  U19, 
V. Krtíš – M. Kameň – dohoda o vytvorení spoločného družstva U19. 

  

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak) 
D-945 DK upozorňuje funkcionárov FK a hráčov na ustanovenie DP 37-6 a ods. 31 kap. XIX. RS 2016/2017, podľa 
ktorého je možné na základe písomnej žiadosti FK, resp. hráča podanej do 7.7.17 zmeniť hráčom účinné uloženú DS 
pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK, 9 ŽK a 12 ŽK na DS pokuta vo výške 50 € (5 ŽK), 100 € (9 ŽK) a 150 € (12 ŽK). 
D-946 Na základe DP 17-8, DK prerušuje DS udelené na časové obdobie do 27.7.17 nasledovne: 
           Slavomír Spišák R zostatok DS do 31.7.17. 
           Róbert Forrai DZ zostatok DS do 31.7.17. 
           Lukáš Nádaský vedúci družstva FK Slovenská Lupča zostatok DS do 4.8.17. 
           Dušan Mačkovič asistent trénera FK Slovenská Lupča 30.3.17-29.6.17 zostatok DSdo 4.8.17. 
           Marek Koleno R zostatok DS do 9.8.17. 
           Stanislav Riša R zostatok DS do 23.8.17. 
           Michal Suroviak vedúci družstva FK Oravský Podzámok zostatok DSdo 28.9.17.  
           Jana Maslová tréner FK Oravský Podzámok zostatok DSdo 28.9.17. 
D-982 Róbert Forrai DZ 1 mesiac nepodmienečne od 1.8.17 do 31.8.17, DP 64-1 a ods. 13 kap. XIX. RS 2016/2017, 
uhradiť 10 € na účet SsFZ do 13.7.17 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ). 
D-983 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Detvadospelí pozastavenie súťažnej činnosti družstva 
podľa DP 43-5 od 29.6.7, pokuta po 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) a zákaz transferov od 29.6.17 do uhradenia 
nedoplatku, DP 64-7 za neuhradenie MZF za mesiac máj 2017 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne 
upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohrania MFS, bude DK povinná 
postupovať podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DS (družstvu za každé takto odohrané MFS bude udelené 
disciplinárne opatrenie odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 18 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).  
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP SFZ. 

 
Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík) 

1. KR SsFZ oznamuje, že s platnosťou od 19.6.2017 ruší všetky doterajšie vetácie a iné výhrady klubov voči 
R a DZ. Zároveň v termíne do 16.7.2017 umožňuje klubom prostredníctvom svojich prezidentov uplatniť nové 
písomné požiadavky na KR SsFZ z dôvodu vetácie R a DZ s podmienkou ich riadneho zdôvodnenia. 
Zdôvodnené a podpísané požiadavky je potrebné zaslať ako prílohu k e-mailu výhradne na adresu ved. OÚ 
ludovit.perasin@gmail.com.  

2. Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkami všetkých R sa uskutoční 5. júla 2017 (streda 
– štátny sviatok) v B. Bystrici. Podmienkou účasti R na FP je potvrdenie o lekárskej prehliadke. Programy 
sú zverejnené na webe SsFZ: Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály (program FP + LS R) a Komisie 
– Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu – Materiály (program LS DZ).  
Miesta konania: FP R – Štiavničky, Letný odborný seminár R a DZ – Aula SZU, Bernolákova 8, B. Bystrica. 
Oblečenie(Letný odborný seminár) -  spoločenské, miestnosť je klimatizovaná. 

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií 

zúčastniť, nakoľko sú podmienkou k delegovaniu R a DZ v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018. 
3. Náhradný termín fyzických previerok rozhodcov SsFZ sa uskutoční 28. júla 2017 (piatok) o 16:00 hod. 

v Banskej Bystrici. 
4. Ospravedlnenie R: Medveď 6.8., 29.10., Grenčík 12.7.-27.7., Budáč M. 6.7.-23.7., Kolofík 20.7.-23.7., Halfar 

29.7., Juríčka 11.8.-3.9., 16.9.-17.9., Števček 5.8.-6.8., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10.,5.11., 
Stankovianska – celý SR 2017/18, Galád ukončenie osprav., Horný 6.7.-27.7. 

5. Ospravedlnenie DZ: Konečný 6.7.-22.7., 

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh) 
1/   Blahoželáme  družstvu žiačok MFK Ružomberok – Ľubochňa, ktoré získalo v Poprade na finálovom turnaji titul 
Majsteriek Slovenska.   
2/   PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽÍ : oznamujeme všetkým účastníkom stredoslovenských súťaží v ženskom futbale, ako aj 
novým záujemcom, aby sa obratom prihlásili a to najneskôr do termínu 2.7. 2017 do 20,00 h.  V prípade problémov sa 
kontaktujte na tel. 0905 342399.   Jedná sa o súťaže I. ligy žiačok STRED a Regionálnu ligu junioriek. Obe súťaže sú 
vytvorené v ISSF.  Systém oboch súťaží bude vytvorený po uzávierke počtov účastníkov. Čakáme aj zároveň na 
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termínovú listinu republikových súťaží, v ktorej budú aj termíny reprezentácií, kde budeme prispôsobovať našu 
termínovú listinu hlavne podľa reprezentácií mládeže.  
3/  Žiadame všetkých účastníkov súťaží, aby v termíne do 7. júla 2017 poslali prípadné návrhy, nápady, podnetné 
myšlienky k systému súťaží. U žiačok hlavne k systému turnajov, k termínom ich konania, hracím časom 
a rozhodovaniu. V súťaži junioriek sa uvidí podľa počtu prihlášok. Z jestvujúcich účastníkov vypadnú zrejme Nová 
Baňa a Žilina B, avizovaní sú noví účastníci Trenčín, Poprad, Oravský Podzámok a Nové Zámky.      
4/  V prípade usporiadania turnajov v ženskom futbale nahláste na KŽF ich konanie v záujme ich propagácie.  
5/ V stredu 5. júla 2017 od 10,00 do 16,00 h. sa v Liptovskom Trnovci uskutoční turnaj v ženskom futbale o  Pohár 
primátora L. Mikuláša, na ktorom by mali štartovať Sp. N. Ves, Poprad, Liptovský Mikuláš a ŠKF VIX Žilina ako 
obhajca vlaňajšieho prvenstva.   

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. 
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