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Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 
Pred začiatkom súťažného ročníka 2017/2018 upozorňujeme FK na povinnosť v zmysle Pokynov SFZ /cestou ISSF 
zo dňa 30.7.2017/ registráciu športových odborníkov v systéme ISSF /celý realizačný tím/ v nadväznosti na úhradu aj 
ich členského. Osoby nezaregistrované a následne neuvedené v zápise o stretnutí nemôžu počas stretnutia pôsobiť 
na lavičke náhradníkov. Bez splnenia tejto povinnosti nebude možné na MFS uzatvoriť nominácie hráčov a zápisu 
o stretnutí. Rozhodcovia nie sú povinní priamo na stretnutí suplovať povinnosti funkcionárov FK k úspešnému 
uzavretiu zápisu a dodržania UHČ, ich povinnosťou spolu s DZ je v prípade nedostatkov vypísať papierový zápis 
o stretnutí a všetky dôvody jeho vypísania uviesť v zápise a správe DZ, ako podklad pre riešenie ŠTK a DK.  

1. V zmysle čl. 82/1/b SP trestáme FK Trstená hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 1. kola 
IV. ligy S Bánová – Trstená a priznávame podľa SP čl. 11/3 FK Bánová 3 body a skóre 6:0. Prípad 
odstupujeme DK SsFZ. 

2. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS: 

 13.08.2017 /nedeľa/ o 13,00 hod. 2.kolo III. liga O. Veselé – Námestovo /RS SsFZ kap. VI/10/ 

 26.08.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 4.kolo III. liga Krásno n. K. – L. Hrádok 

 29.08.2017 /utorok/ o 16,00 hod. 1.kolo V. liga C Priechod – Selce 

 01.09.2017 /piatok/ o 16,30 hod. 2.kolo V. liga A Rajec – Zborov n. Bystricou 

 16.09.2017 /sobota/ o 11,00 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Makov  

3. ŠTK nariaďuje odohrať MFS: 

 20.08.2017 /nedeľa/ o 16,00 hod. 3.kolo IV. liga S KNM – Ružomberok jun. /kolidácia A,B družstva RS 

SsFZ kap. VI/7b/ 

 29.08.2017 /utorok/ o 16,00 hod. 2.kolo IV. liga J Revúca – Medzibrod /uznesenie SsFZ-STK-2017/2018-

0014 

4. SP článok 48 – Striedanie hráčov 

 V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených SFZ môže družstvo striedať 

najviac 3 hráčov. V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených SsFZ a ObFZ a 

v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov. 

 V stretnutiach Slovnaft Cupu 2017/2018 môžu FK využiť striedanie najviac po 3 hráčov. V prípade 

nerozhodného výsledku sa stretnutie SC nepredlžuje, po 90 min. nasledujú kopy na bránu zo 

značky pokutového kopu po 5 pre každé družstvo.  

Nové tlačivo – Záznam z porady o organizácii stretnutia – je zverejnené na stránke SsFZ v časti 

Komisie – ŠTK – materiály. 

5. SP článok 43 – Registračný preukaz a identifikácia hráča 

 (3) Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem týchto prípadov:  

 a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o 

vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou a registračný preukaz mu ešte do 

termínu stretnutia nebol dodaný, alebo  

 b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a predloží platný 

registračný preukaz najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže.  

 (4) Hráč, ktorý nemá osobný doklad totožnosti s fotografiou, nesmie na stretnutie nastúpiť; to neplatí, ak 

hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho 

totožnosť podľa odseku 3 aj bez fotografie (napr. karta poistenca).  

 (5) Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 identifikovať hráča podľa predloženého 

dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a fotografie overiteľnej v ISSF za účasti kapitánov oboch družstiev 

a túto skutočnosť aj s odôvodnením uviesť v zápise o stretnutí. 

 (6) Ak hráč nemôže registračný preukaz predložiť podľa odseku 3 písm. b) preto, že bol zničený, stratený 

alebo odcudzený, je povinný predložiť najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu 

súťaže doklad potvrdzujúci túto skutočnosť. 

Upozorňujeme R na dôslednú kontrolu platnosti RP od začiatku súťažného ročníka, nakoľko už 

v jesennej časti viacerým preukazom končí ich platnosť. 

6. Nedostatky v stretnutiach:  

 Oneskorené začiatky stretnutí z dôvodu neuzavretia nominácií a zápisu o stretnutí pre nesplnenie si 

povinnosti FK - Registrácia športových odborníkov a zaplatenie členského,  v 15-tich stretnutiach! 

Opakované prípady odstúpime na riešenie DK SsFZ. 

 Príbelce /porucha časomiery/ 

7. Vyžrebovanie súťaží dospelých a mládeže nájdete na stránke www.ssfz.sk  v časti: 

http://www.ssfz.sk/


a) Vyžrebovanie – súťaže 

b) Rozpis súťaží – vyžrebovanie 

8. Pripomíname, že v termínovej listine 2017/2018 platí Asociačný termín 9.-10.9.2017 /6.kolo/ len pre III. ligu 

dospelých. 

9. Opätovne dôrazne upozorňujeme účastníkov III. ligy na plnenie RS SsFZ 2017/2018, kap. XVII. Vyhotovenie 

videozáznamu zo stretnutia, bod 12.Z 15. kola neumiestnili, v zmysle nariadenia uvedeného článku, 

videozáznam do systému futbalnet FK: MFK Dukla (MFK Dukla – Fomat MT), Krásno (Krásno – L. Štiavnica) 

a Or. Veselé (Or. Veselé – Detva). Následne z 1. kola neumiestnili záznam: R. Sobota  (R. Sobota – Martin), 

Námestovo (Námestovo – Fiľakovo), Teplička n/Váhom (Teplička – Krásno), MFK Dukla  (Dukla – L. 

Hrádok), Detva (Detva – Čadca) a L. Štiavnica (L. Štiavnica – Žarnovica). Postupujte v zmysle pokynov, ktoré 

boli zverejnené v minulosti,  alebo zaslané prostredníctvom ISSF.  Prípadné technické problémy konzultujte 

s M. Majerovou 0903 584 383, alebo na frantisek.ferenc@futbalsfz.sk. Videozáznamy z 15. a 1. kola 

umiestnite aj dodatočne . V prípade nesplnenia uvedeného nariadenia do 16.8.2017 postúpime na riešenie 

DK. 

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

a) Žiadame rozhodcov a delegátov zväzu, aby v 1. a 2. kole súťaží odkontrolovali v zmysle pokynov zo 
seminára R a DZ zdravotné vybavenie stretnutí – lekárske potvrdenia hráčov a uvedenie v ZoS a 
prítomnosť lekárov ( masérov)  na lavičkách v stretnutiach mládeže. O uvedených 2 podmienkach 
vykonajú záznam R aj DZ v ZoS a správe  DS – časť  D: Zdravotné zabezpečenie stretnutia. 
Uvedená úloha je trvalá  aj  pre prvé dve kolá stretnutí U19 a U15,13. 
Uvádzanie zdravotnej služby v ZoS  je trvalou úlohou pre R a DZ v stretnutiach mládeže v súťažnom 
ročníku 2017/2018 a KM bude uvedené kontrolovať a v spolupráci aj s KR prijímať opatrenia. 

b) Žiadame nasledovné FK o predloženie v termíne 15.8.2017 skenom nasledovné: 
FK Bánová – U19 + U17 potvrdenie o lekárskych prehliadkach, 
FK Čadca – U19 + U17 potvrdenie o lekárskych prehliadkach, 
FK Kysucké Nové Mesto  – U19 + U17 potvrdenie o lekárskych prehliadkach, 
FK Rakytovce – U19 + U17 – predložiť mená a priezviská lekárov (masérov) overiteľných v ISSF. 

c) Schválená Dohoda o spoločnom družstve: 
Predmier – Hrabové – U19. 

d) Dohoda o striedavom štarte hráča – max. 5 hráčov za jedno družstvo mládeže vykonajú FK formou ISSF 
pre súťaže žiakov do 16.8.2017. 

e) Nedostatky v stretnutiach: 
R –Botka– odstupujeme KR za nesplnenie nariadenia KM, US-4,5 ( kontrola zdravotnej služby 
a lekárskych prehliadok hráčov). 

f) Schválené striedavé štarty v súťažnom ročníku 2017/2018: 
Ivan Pokoš (1363288) – Pohronská Polhora -> Tisovec 
Daniel Vlček (1364033) – Pohronská Polhora -> Tisovec 
Samuel Marunčiak (1281208) – Očová -> Sliač 
Patrik Suľa (1351187) – Rabčice -> Rabča 
Metod Fiták (1351186) – Rabčica -> Rabča 
Lukáš Turan (1352349) – Senohrad -> Krupina 
Matúš Šebian (1316260) – Senohrad -> Krupina 
Michal Radič (1367186) – Pohronská Polhora -> Tisovec 
Miloš Bujdá (1300308) – Buzitka -> Fiľakovo 
Dominik Adamec (1364949) – Buzitka -> Fiľakovo 

g) Žiadame FK, aby pri podávaní žiadostí cez ikonu „Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy“ podávali 
žiadosť za každú kategóriu zvlášť. 

2. Odstupujeme: 
a) DK SsFZ – Teplička nad Váhom (U19, U17), nenastúpenie na stretnutie Teplička nad Váhom – Bytča. 

3. Schválené výnimky pre jesennú časť súť.roč.2017/2018: 
a) FK Turzovka (U15, U13) – NE predz.dosp. 

4. KM nariaďuje odohrať: 
a) III. liga U15, U13 sk.A – 1.kolo (Teplička nad Váhom – Oščadnica) z 29.8. na 30.8.2017 o 10,00 a 12,00 

– kolidácia s dorastom. 
5. KM schvaľuje zmenu termínu, miesta a ÚHČ: 
Dorast 

a) II. liga U19, U17 – 6.kolo (Bytča – L.Mikuláš) 29.08.2017 o 15,00 a 17,30 – zmena ÚHČ, 
b) III. liga dor.sk.Sever – 1.kolo (Krásno nad Kysucou – Belá) z 29.8. na 14.9.2017 o 16,00,  
c) III. liga dor.sk.Sever – 5.kolo (Predmier – Ludrová) z 3.9. na 14.9.2017 (štvrtok) o 17,00, 
d) III. liga dor.sk.Sever – 4.kolo (Krásno nad Kysucou – D.Kubín) 26.08.2017 o 16,00 – pôvodný dátum 

a ihrisko FK D. Kubín, 
e) III. liga dor.sk.Juh – 2.kolo (Hriňová – Hnúšťa) zo 6.9. na 5.9.2017 (utorok) o 16,00, 
f) IV. liga dor.sk.B – 1.kolo (L. Lúžna – Lisková) 29.8.2017 o 16,00 – zmena ÚHČ,  
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g) IV. liga dor.sk.B – 8.kolo (Bešeňová – Diviaky) 23.9.2017 o 15,30 – zmena ÚHČ, 
h) IV. liga dor.sk.C – 4.kolo (Žarnovica – Dudince) z 27.08. na 25.08.2017(pondelok) o 16,00,  
i) IV. liga dor.sk.D – 5.kolo (D. Strehová – Nenince) z 2.9. na 20.9.2017 (streda) o 15,30 . 

Žiaci 
j) III. liga U15, U13 sk.B – 2.kolo (Rabča – Z.Poruba) 6.9.2017 o 12,00 a 14,00 – zmena ÚHČ, 
k) III. liga U15, U13 sk.C – 3.kolo (Pohronie B – Vígľaš Pstruša) z 13.09. na 14.09.2017 (štvrtok) o 15,00 

a 17,00, 
l) III. liga dor.sk.C – 5.kolo (Tisovec – Divín) z 2.9. na 3.9.2017 o 10,00 a 12,00. 

6. KM neschvaľuje zmenu termínu, miesta a ÚHČ: 
a) IV. liga dor.sk.C – 5.kolo (B. Štiavnica – Žarnovica) z 3.9. na 14.9.2017 (štvrtok) o 15,30 – chýba súhlas 

FK Žarnovica, potrebné nové podanie obidvoch FK. 
b) II. liga U19,17 – 3.kolo (Jupie FA M. Hamšíka – Teplička) z 19.8. na 20.9.2017 (streda) o 14,3,17,000 – 

stretnutie sa musí odohrať do 14 dní.. 
7. KM kontumuje MFS: 

a) II. liga U19, U17 – 1.kolo (Bytča – Teplička nad Váhom), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK 
Bytča, podľa SP čl.82/b. 
 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak) 
D-17 DK berie na vedomie podanie FK Rakytovce zo dňa 6.8.17 ohľadom stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí 
Poltár-Rakytovce. 
D-18 DK berie na vedomie podanie FK Slovenské Ďarmoty zo dňa 7.8.17 ohľadom stretnutia IV. ligy skupina Juh 
dospelí Šálková-Slovenské Ďarmoty. 
D-19 DK berie na vedomie podanie FK Sliač zo dňa 7.8.17 ohľadom transferu hráča Marek Prostredný 1101426 z FK 
Sliač do FK Hrochoť a podanie zo dňa 9.8.17 rušiace pôvodný podnet. 
D-20 DK berie na vedomie podanie FK Kokava nad Rimavicou zo dňa 6.8.17 ohľadom stretnutia V. ligy skupina D 
dospelí Kokava nad Rimavicou-Čebovce. 
D-21 Miroslav Eichler 1260010 Bytča 1 SN od 7.8.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-22 Michal Kamenský 1249303 Šálková 1 SN od 7.8.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-23 Ondrej Furman 1250218 Revúca 1 SN od 7.8.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-24 Martin Mano 1133325 Rajecké Teplice-Konská 1 SN od 7.8.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-25 Ján Petričiak 1219571 Chlebnice 1 SN od 7.8.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-26 Miroslav Vraniak 1181607 Bacúch 1 SN od 7.8.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-27 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Tibor Püspöky 1045220 Kokava nad Rimavicou 1 SN od 7.8.17, DP 
37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-28 Ján Matuška 1174825 SantrioLáza 1 SN od 7.8.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-29 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Fabián Slančík 1207870 Slovenské Ďarmoty 3 SN od 7.8.17, DP 
48-1c, uhradiť 10 € v MZF. 
D-30 Rastislav Kyslý 1181086 Dobrá Niva 2 SP do 31.10.17, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF. 
D-31 Dušan Kamenský 1300319 Lučenec 1 SN od 7.8.17, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF. 
D-32 Daniel Kohút 1153988 Rakytovce DK hráčovi dňom 7.8.17 pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia. 
D-33 Miladin Vujoševič 1384787 Rimavská Sobota 1 SN od 7.8.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF. 
D-34 DK berie na vedomie podanie FK Lučenec ohľadom stretnutia III. ligy dospelí Kalinovo-Lučenec. 
D-35 DK berie na vedomie podanie FK Kalinovo zo dňa 7.8.17 ohľadom stretnutia III. ligy dospelí Kalinovo-Lučenec. 
D-36 JánosVízteleki tréner FK Lučenec dospelí DK menovanému dňom 7.8.17 pozastavuje výkon funkcie do 
vyriešenia previnenia. Menovaný v termíne do 14.8.17 zašle na e-mail spisiak.dk@gmail.com písomné vyjadrenie ku 
svojim previneniam po stretnutí III. ligy dospelí Kalinovo-Lučenec. 
D-37 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Gergö Kelemen 1300655 Lučenec DK hráčovi uvoľňuje výkon 
športu. 
D-38 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Lazar Knieževič 1388959 Lučenec DK hráčovi dňom 10.8.17 
pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 14.8.17 zašle na e-mail spisiak.dk@gmail.com 
písomné vyjadrenie ku svojim previneniam (hrubé urážkly a vyhrážky rozhodcom a sotenie do AR1 po stretnutí III. ligy 
dospelí Kalinovo-Lučenec). 
D-39 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Patrik Husanik 1197401 Lučenec DK hráčovi dňom 10.8.17 
pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 14.8.17 zašle na e-mail spisiak.dk@gmail.com 
písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (HNS kopnutie súpera nadmernou silou bez úmyslu hrať s loptou v 44´ 
stretnutia III. ligy dospelí Kalinovo-Lučenec). 
D-40 Na základe podnetu KR SsFZ Roman Ligas R DK menovanému dňom 10.8.17 pozastavuje výkon funkcie do 
vyriešenia previnenia. 
D-41 Na základe podnetu KR SsFZ Patrik Širanec R DK menovanému dňom 10.8.17 pozastavuje výkon funkcie do 
vyriešenia previnenia. R v termíne do 14.8.17 zašle na e-mail spisiak.dk@gmail.com písomné vyjadrenie k svojmu 
previneniu (uvedenie nesprávnych a neúplných údajov v Oznámení o nedostatkoch v stretnutí III. ligy dospelí 
Kalinovo-Lučenec). 
D-42 Na základe podnetu KR SsFZ Tomáš Perexta R DK menovanému dňom 10.8.17 pozastavuje výkon funkcie do 
vyriešenia previnenia. R v termíne do 14.8.17 zašle na e-mail spisiak.dk@gmail.com písomné vyjadrenie k svojmu 
previneniu (uvedenie nesprávnych a neúplných údajov v Oznámení o nedostatkoch v stretnutí III. ligy dospelí 
Kalinovo-Lučenec). 
D-43 Na základe podnetu KR SsFZ Ľudovít Hrmo DZ DK menovanému dňom 10.8.17 pozastavuje výkon funkcie do 
vyriešenia previnenia. 
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D-44 FK Kalinovo dospelí v termíne do 14.8.17 zašle na na e-mail spisiak.dk@gmail.com písomné vyjadrenie 
k nedostatočnej usporiadateľskej službe po stretnutí III. ligy dospelí Kalinovo-Lučenec. 
D-45 FK Lučenec dospelí v termíne do 14.8.17 zašle na e-mail spisiak.dk@gmail.com písomné vyjadrenie 
k neprístojnostiam hráčov na hracej ploche po stretnutí III. ligy dospelí Kalinovo-Lučenec, s identifikáciou previnilcov 
a popisom ich priestupkov. 
D-46 Jozef Ďörď vedúci družstva FK Slovenské Ďarmoty dospelí 4 SN od 7.8.17, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF. 
D-47 MFK Dukla Banská Bystrica dospelí upozornenie + 10 € (uhradiť v MZF), DP 10 za použitie svetlíc priaznivcami 
družstva v stretnutí III. ligy dospelí MFK Dukla Banská Bystrica-Liptovský Hrádok. DK upozorňuje funkcionárov MFK 
Dukla Banská Bystrica na povinnosť zabrániť používaniu pyrotechniky priaznivcami družstva, ktorá by mala za 
následok narušenie priebehu stretnutia, resp. bezpečnosti účastníkov stretnutia. 
D-48 Na základe rokovania s KR SsFZ, DK žiada R a DZ, aby použitie pyrotechniky v stretnutiach v rámci SsFZ 
uvádzali vo formulári „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“ len v prípade, keď má použitie pyrotechniky za 
následok narušenie priebehu stretnutia, resp. bezpečnosti účastníkov stretnutia. V ostatných prípadoch DZ 
uvádzajú použitie pyrotechniky s príslušným zdôvodnením len v príslušnej kolonke správy DZ. 
D-49 Na základe podnetu KM SsFZ FK Teplička nad Váhom SD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za 
nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy SD Bytča-Teplička nad Váhom. 
D-50 Na základe podnetu KM SsFZ FK Teplička nad Váhom MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za 
nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy MD Bytča-Teplička nad Váhom. 
D-51 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Adam Hornyák 1265446 Poltár DK podľa DP 38-1 a ods. 35 kap. 
XX. RS 2017/2018 upúšťa od uloženia DS, uhradiť 10 € v MZF. 

D-52 Na základe podnetu KR SsFZ FK Šálková dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za 
nevyhotovenie videozáznamu podľa nariadení RS 2017/2018 v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Šálková-
Slovenské Ďarmoty.  
D-53 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1 

         D-860 Ján Kouřil 1218907 Pliešovce zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF. 

D-54 DK predvoláva na zasadnutie dňa 17.8.17:    

         o 16:00 hod. zo stretnutia Kalinovo-Lučenec Roman Ligas R, Miroslav Beran funkcionár FK Lučenec 
a AttilaFehérvári 1149465 Kalinovo. 
Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych sankcií. 
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP SFZ. 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík) 
1. Prerokované sťažnosti FK: Lučenec (Kalinovo - Lučenec) – sťažnosť čiastočne opodstatnená - postúpené DK 

a ŠTK SsFZ, Rakytovce (Poltár – Rakytovce) – sťažnosť opodstatnená - postúpené DK SsFZ, Kokava n. R. 
(Kokava n. R. - Čebovce) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 40 € v MZF) - postúpené DK SsFZ, Sl. 
Ďarmoty (Šalková – Sl. Ďarmoty) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 40 € v MZF) - postúpené DK 
SsFZ. 

2. Žiadame zaslať videozáznam z MFS: R. Sobota - Martin do 12.08.2017. 
3. KR SsFZ dôrazne upozorňuje R a DZ na dodržiavanie nariadenia Športovo-technickej komisie, ktoré je uvedené 

pod bodom 3: SP článok 43 – Registračný preukaz a identifikácia hráča, kde je presne určený postup v prípade, 
ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného RP. Zvlášť upozorňujeme na dodržanie odseku (5): 
Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v odsekoch (3) a (4) identifikovať hráča podľa predloženého dokladu 

preukazujúceho jeho totožnosť a fotografie overiteľnej v ISSF za účasti kapitánov oboch družstiev a túto 

skutočnosť aj s odôvodnením uviesť v zápise o stretnutí. 

4. Neuhradený ročný členský poplatok: Forgáč, Hanuska, Chovanec, Repka,  
5. Ospravedlnenie R: Jodas 26.8., 30.8., 2.9., 6.9., 10.9., 13.9., 16.9., 23.9., 30.9., 8.10., 14.10.,21.10.,28.10. 

Hanuska do 31.8., Mihálik 19.8.-2.9., Šupej 1.9., 4.9.-8.9., Slančík 19.8., 20.8. do 12:00, Zaťko 17.8.-21.8., Rojik 
16.8.-2.9., PD od 11.9., Rojček 1.9.-9.9., Šimovič 9.9., Ištvánik 14.8.-25.8., Dančo 1.9.-5.9., Burger 9.9., Jelok SO 
od 26.8., Petrík 26.8., Perexta 1.9., Nemčok 3.9., Kyzek 26.8.-29.8., 9.9.-10.9., Gonda 26.8., Chudý 2.9., Janíček 
30.8.-2.9., Šašvary 27.8. a 2.9.-3.9. zrušené, Halfar 16.9., 

6. Ospravedlnenie DZ: Bomba 19.8., 27.8., Doboš 19.8.-31.8., Čunderlík 1.9.-5.9., Kubinec 28.8.-1.9., Meliš 30.8.-
9.9., 

7. Zmena údajov: Mário Machyniak 0949 736 497. 
8. Zmena DL: 

19.8.17., 4C.liga D, 3.K., Očová – Stožok,  R Ratkovský Marián, AR Zemko Peter – nová delegácia 

 
Trénersko-metodická komisie (predseda Vojtech Kováč) 

1. TMK SsFZ  bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C 
licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 7 hodín dňa 1. septembra 2017 
(piatok) v Kalinove od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na 
úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 20. augusta 2017 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com 
alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10.- € 
je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 
SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700 , správa pre príjmatela: meno a priezvisko. 

2. MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2017            
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Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ. Projekt je určený pre 
futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2017-18 v príslušnom RFZ bez účasti futbalových klubov so 
štatútom Futbalovej Akadémie (FA). 
Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM), ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe 
licenčného systému mládeže SFZ 2017-18, budú zaradené v projekte až priamo do turnajov krajských kôl. 
Ostatné družstvá z 2. a 3. žiackych líg odohrajú turnaje - základné kolá vo svojich krajoch. 
Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený pre chlapcov a 
dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U14. 
Kluby 2. a 3. ligy žiakov - SsFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 28.8. 
2017 elektronicky (sken) na email: peterstefanak@gmail.com. 
Propozície turnaja, pravidlá a záväznú prihlášku nájdete na stránke www.ssfz.sk / úvodná stránka - aktuality 

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh) 
1/   PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽÍ : oznamujeme všetkým účastníkom stredoslovenských súťaží v ženskom futbale stav 
prihlášok v súťaži žiačok  :  
Skupina A :  Martin, Ružomberok, Žilina,  Liptovský Mikuláš.  
Skupina B : Podbrezová, SLC B. Bystrica, Lučenec.     
V súťaži žiačok došlo k problémovej situácii, keď družstvá Považskej Bystrice a Levíc boli zaradené z vyššej moci 
späť do súťaží  ZsFZ.  Situácia sa rieši.  Žiadame účastníkov o prípadné návrhy a  podnety  k systému súťaže. Hrať 
by sa malo  v dvoch skupinách sever a juh, s počtom hráčok 8+1, pri dohode klubov vopred, sa môže hrať aj 11 na 11.  
Zásadnou novinkou by mala byť  hra s ofsajdami aj pri hre 8+1.   
2/  V súťaži junioriek sú prihlásené Oravský Podzámok, Štiavnik, Martin, Podbrezová, Topoľčany, Nové Zámky a 
Poprad.  Účastníci obdržia vyžrebovanie 12.8. 2017.  
 V prípade kolízie termínov so Slovenským pohárom budú prípustné náhradné termíny.   
Pre účastníkov súťaže platí,  že oficiálnym hracím dňom v súťaži bude nedeľa o 10,30 h.  Prípadné žiadosti na zmeny 
termínov pošlite obratom, aby sa dali akceptovať do vyžrebovania.  
3/  Oznamujeme týmto záujemcom, že ŠKF VIX Žilina usporiada dňa 19.8. v Dolnom Hričove ženský futbalový turnaj 
za účasti SLC BANSKÁ BYSTRICA, NMŠK BRATISLAVA, TATRAN  PREŠOV, MFK Ružomberok,  a ŠKF VIX Žilina.  
Začiatok turnaja o 9,00 hod., ukončenie o 17,00 hodine.  V prípade usporiadania ďalších turnajov v ženskom futbale 
nahláste na KŽF ich konanie v záujme ich propagácie.   
4/ Oznamujeme záujemcom o mládežnícky futbal dievčat, že dňa 19. 8. 2017 sa na štadióne v Gbeľanoch uskutoční 
Futbalový turnaj WU-10 dievčat narodených 2007 a mladších.  Na turnaji štartujú FA UNITED N-KL-G, TATRAN 
PREŠOV, CFT ACADEMY, AS TRENČÍN, GFC TOPOĽČANY a ŠKF VIX ŽILINA.  Začiatok o 10,30, ukončenie 
o 15,00 hod.   
5/  Oznamujeme termín stredoslovenského výberu WU-14 ( ročníky 2004 ), ktorý sa bude konať dňa 11.septembra 
v Martine.  Súbežne sa pripravuje aj výber v Banskej Bystrici pre dievčatá južnej časti regiónu.  Termín bude 
oznámený. Žiadame aktérov futbalu žiačok o doporučovanie dievčat pre výbery, odkiaľ vzíde následne nominácia na 
celoslovenský turnaj výberov regiónov 20.-21.9. 2017 v Dunajskej Lužnej.  Prípravný zraz vybratých dievčat v tejto 
kategórii sa uskutoční ešte v termíne 29.augusta v Žiline.  Pozvánky budú doručené dievčatám priamo a zároveň aj 
klubom.                                                                                                                                                                                                                    
 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila) 
V zmysle RaPP  čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) a rozhodnutia VV SFZ z 18.7.2017 (hlasovanie per rollam) sa 
žiadosť o prestup amatéra podáva : 

- od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 
- od 01.07. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením). 

Upozorňujeme teda, že 31.7.2017 (v pondelok) sa končilo letné registračné obdobie bez obmedzenia – prestup 
klasický. Najčastejšou chybou pri určovaní výšky odstupného za amatéra v zmysle RaPP, čl. 37 je nerešpektovanie 
bodu (2)“Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý 
dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje“ (v tomto a v najbližšom zimnom registračnom období teda do 
30.6.2018). V prípade nesprávne uvedenej výšky odstupného (nižšia suma) adresujte podanie na DK, ku ktorej je 
nový klub príslušný. 
Zároveň upozorňujeme, že RaPP bol opätovne upravený a teraz platný nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – 
Predpisy – Poriadky pod názvom Registračný a prestupový poriadok (účinný od 18.7.2017). 
 
Podnet FK Podkonice (ObFZ BB) vo veci výšky odstupného za hráča Lukáša Kupca (116198) pri prestupe z FK 
Podkonice do Sokola Jakub vyhodnotila MaK ako nedôvodný. Odstupné bolo novým klubom stanovené v súlade s čl. 
37 RaPP. 

 
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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2. Oznamujeme Vám touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa 
rozhodnutia konferencie SFZ. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou, 
aby ste si pred použítímeshopu pozorne prečítali návody nižsie, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa 
minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne:https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a 
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit. Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie 
https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit. Stav položiek v eshope sa neustále 
aktualizuje a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom 
septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O 
používaní tejto špeciálnej položky Vás budú podrobne informovať pracovníci SFZ začiatkom septembra 
prostredníctvom ISSF. 
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