
Spravodajca č.44/2021-22 13.05.2022

Športovo – technická komisia (predseda Erik Gemzický)
 (kontakt: tel. 0915 565 244, e-mail ssfz.stk@gmail.com).
Nariaďujeme všetkým FK pod následkom disciplinárnych opatrení, povinnosť uvádzať v Zápise o stretnutí
v príslušnej kolonke lekára a vedúceho družstva
Zakazujeme všetkým FK pod následkom disciplinárnych opatrení, aby ktorýkoľvek člen realizačného tímu
vykonával v stretnutí súčasne viac funkcií.
1. Všeobecné informácie:
Z dôvodu aktualizácie Pasportizácie futbalových štadiónov žiadame všetky FK pôsobiace v súťažiach SsFZ, vrátane
tých, ktoré majú v súťažiach len družstvá mládeže o Vyplnenie tlačiva Pasport futbalového štadióna. V prípade, že
FK používa viac HP (aj pomocných), je potrebné toto urobiť zvlášť za každú HP. Uvedené tlačivo je na stránke SsFZ
v časti Komisie - ŠTK - aktuálne materiály. Pre lepšiu informovanosť FK TIPOS III. ligy sú tam aj Požiadavky na
infraštruktúru pre III. ligu v pôsobnosti SFZ, vrátane mapy územného členenia tzv. "demarkačná čiara". Vyplnené a
podpísané tlačivo je potrebné zaslať v elektronickej podobe (sken) na adresu: pasport.ssfz@gmail.com v termíne od
30.04.2022 do 11.06.2022. V súťažnom ročníku 2022/2023 budú platné len tieto zaktualizované Pasporty. V prípade
otázok kontaktujte člena ŠTK p. Peter Imre tel. 0915 789 765.
2. Nedostatky v MFS:
V. Blh : Radzovce  – v ZoS neuvedený lekár (na DK),  Nižná : Dlhá n. Or.  – v ZoS neuvedený lekár (na DK),
Krupina : Jakub – porušenie RS kapitola XVI/3, FK Jakub, nerešpektovanie farby dresov domáceho FK (na DK). Z.
Poruba  :  Tvrdošín  –  video  natáčané  od  12  min.,  akceptujeme  ale  v prípade  opakovania  odstúpime  na  DK,
Žabokreky : Belá – Dulice   porucha svetelnej tabule, akceptujeme,  Belá : Predmier  – nedostatočný výkon US,
video v nedostatočnej kvalite (na DK)
3.  Opätovne  pod  následkom  disciplinárnych  opatrení  žiadame  FK  Belá  o písomné  zaslanie  opatrení  na
zabezpečenie  bezpečného  odchodu  hráčov  a DO  v polčasovej  prestávke  a po  skončení  stretnutia,   zaslanie
Pasportu futbalového štadióna  v termíne do 18.05.2022. Zároveň žiadame pod následkom disciplinárnych opatrení
o písomné zdôvodnenie počtu členov US a Zoznam členov US v MFS 20. kola Belá : Predmier (MFS bez divákov,
počet členov US 50).
4. Trestáme FK Likavka hernými dôsledkami (kontumácia MFS) v zmysle SPčl.81/1a) a SPčl.82/b)  MFS V. liga
skupina  B  20.kolo  Zubrohlava  :  Likavka,  v  zmysle  SPčl.11/2  priznávame 3  body  a  skóre  3:0  v  prospech  FK
Zubrohlava. Prípad odstupujeme na DK.
5. Oprava Spravodajcu č.39/2021-22, Správa ŠTK bod 5. Upozorňujeme všetky FK, že ak akákoľvek Žiadosť
o zmenu  termínu  odohratia  MFS  predložená  v zmysle  SP  a RS  SsFZ  bude  v ISSF  bez  odozvy  súpera
(zamietame/súhlasíme) viac ako 3 dni, ŠTK takúto Žiadosť automaticky schváli aj v tom prípade ak sa bude jednať
o pracovný deň.
6. Schválené zmeny hracích dní a časov, termínov MFS:
FK Teplička nad Váhom, domáce MFS jarnej časti - sobota ÚHČ
FK Čadca, domáce MFS jarnej časti – sobota ÚHČ
FK Oravská Jasenica, domáce MFS jarnej časti – nedeľa ÚHČ
FK Hontianske Nemce, domáce MFS od 11.04.2022 – nedeľa ÚHČ    

 14.05.2022 (sobota) o 10:30 21.kolo IV. liga S Rosina – Staškov 
 14.05.2022 (sobota) o 16:00 21.kolo IV. liga J Badín – Málinec
 14.05.2022 (sobota) o 17:00 23.kolo III. liga D. Kubín – O. Veselé (ihrisko O. Podzámok)
 19.05.2022 (štvrtok) o 17:30 20.kolo V. liga C Dudince – D. Niva   
 21.05.2022 (sobota) o 17:00 22.kolo IV. liga J Zvolen – Hajnáčka
 21.05.2022 (sobota) o 17:00 24.kolo III. liga Rakytovce – Bánová
 21.05.2022 (sobota) o 17:30 22. Kolo IV. liga J Medzibrod – Badín  
 25.05.2022 (streda)  o 16:30 18.kolo IV. liga J Príbelce – S. Ďarmoty
 28.05.2022 (sobota) o 17:00 25.kolo III. liga Žarnovica – R. Sobota
 29.05.2022 (nedeľa) o 18:00 23.kolo V. liga B O. Jasenica - Zubrohlava
 04.06.2022 (sobota) o 17:30 24.kolo IV. liga J Zvolen – B. Štiavnica
 04.06.2022 (sobota) o 17:30 26.kolo III. liga Rakytovce – Kalinovo

7. Zmena farby dresov: Veľký Krtíš základné farby – biela, čierna, čierna 

Komisia mládeže (predseda Jaroslav Dráb)
Kontakt: kmssfz@gmail.com

1. Upozorňujeme  všetky  FK,  že  z dôvodu  nedostatku  funkcionárov  v mládežníckých  súťažiach,  môžu  byť
niektoré funkcie zdvojené: ved. družstva môže byť aj lekárom. Ved. družstva a tréner  musia byť prítomní na
MFS a nemôže to byť zdvojená funkcia. HU môže byť hlásateľom, ale nemôže byť kameramanom.

2. Žiadame   všetky  FK  účinkujúce  v mládežníckych  súťažiach  SsFZ,  aby  cez  všeobecný  podnet  na  KM
deklarovali svoj záujem o účinkovanie v mládežníckych súťažiach v budúcej sezóne vo forme ( FK XY má
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záujem o účinkovanie v súťaži U 15+13, v súťaži U 19 – podľa súčasného zaradenia, prípadne aj v súťaži
U 19+17) najneskôr do 17.5.2022 Do dnešného dňa z 84 FK reagovalo 26 FK.
Na stretnutí s FK  vznikol návrh na vytvorenie dlhodobej súťaže U 11 podľa záujmu FK . Jednalo by sa
o turnajový spôsob a model by bol vypracovaný na základe počtu FK, ktoré by mali záujem . Tento záujem
môžete  pripojiť  taktiež  do  vyššie  uvedeného  podnetu.  FK  v súťaži  U 11  SsFZ  budú  naďalej  účinkovať
v dlhodobých súťažiach ObFZ.

3. Dôrazne upozorňujeme všetky FK , že mládežníckych súťažiach je konfrontácia  P O V I N N Á. V prípade
zistenia, že nebola vykonaná, za porušenie článku 49/8 SP budeme dotyčné FK odstupovať na DK. FK
doporučujeme,  aby  si  v ISSF  cez  súťaže  a vyhľadávanie  družstiev  našli  dotyčné  družstvo  a cez  detail
družstva  si  vytlačili  súpisku  družstva  s farebnými  fotkami  hráčov, ktorú  budú  používať  pri  konfrontácii.
Zároveň  FK  upozorňujeme,  aby  si  po  MFS  dôsledne  kontrolovali  zápis  z MFS  a vyjadrovali  sa
k skutočnostiam uvedeným v záznamoch R ( nenatáčanie videa, chýbajúci lekár, nevyžiadaná konfrontácia,
komplikácie  resp.  nefunkčný  internet  ap.  )  cez  podnet  na  konkrétnu  komisiu  v lehote  do  48  hodín  po
skončení MFS.

4. Na základe podnetu FK Heľpa, že nevycestujú na 5.kola nadstavby V. ligy U 19 sk. C – Brusno – Heľpa,
kontumujeme MFS v prospech FK Brusno. FK Heľpa za spôsobenie 1.komtumácie odstupujeme na DK. 

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Upozorňujeme FK, že vo všetkých MFS mládeže a ženského futbalu na Slovensku je konfrontácia pred

stretnutím  POVINNÁ  (SP  čl.  49/8).  V  prípade  zistenia  nerešpektovania  tejto  skutočnosti  budú  FK
odstupované na riešenie DK už v najbližšej úradnej správe. Výsledok konfrontácie zaznamená R do zápisu
o stretnutí, v prípade laickeho zápisu výsledok konfrontácie povinne zazanamenáva domáci klubový/tímový
manažér ISSF.

2. Letné  turnaje podpory  dievčenského  futbalu  v  kategóriách  WU19  a  WU15  sa  uskutočnia  v  sobotu
25.6.2022 v  Bošanoch.  Podrobnosti  boli  zaslané  na  emailové  adresy  klubov.  Prosíme o vyjadrenie  k
účasti do 18.5.2022.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo
akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:
U 657: Martin Hrudkay 1279949 (FK Selce, V. liga skupina C), vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči divákom,
podľa čl.47/1a,DP. DS - 1 súťažné stretnutie ( ďalej len : “s.s.”)., podľa čl.47/2a,DP, od 08.05.2022
U 658: Daniel Kurajda 1353646  (OŠK Likavka, V. liga dorast U19 skupina B), vylúčený za narušenie riadneho
priebehu hry, podľa čl.  45/1b, DP. DS -  1 s. s. podľa čl. 45/2, DP, od 08.05.2022
U 659: Martin Kurpaš 1328266  (OFK Liptovská Lúžna, V.  liga dorast  U19 skupina B),  vylúčený za narušenie
riadneho priebehu hry, podľa čl. 45/1b, DP.   DS - 1 s. s., podľa čl. 45/2, DP, od 08.05.2022
U 660:  Tomáš Bobor  1379578 (ŠK Prameň Kováčová,  II.  liga  SŽ U15 skupina JUH),  vylúčený za narušenie
riadneho priebehu hry, podľa čl. 46/1a DP.   DS -   1 s. s., podľa čl. 46/2 DP, od 08.05.2022
U 661:  Tomáš Mravec  1171735  (TJ  Družstevník  Belá  –  Dulice,  IV.  liga  skupina  Sever),  vylúčený  za  telesné
napadnutie na hracej ploche, podľa čl. 49/1a DP.   DS -  2 s. s., podľa čl. 49/2a DP, od 09.05.2022
U  662:  Patrik  Jurovčík  1239179  (FK  Nižná,  V.  liga  skupina  B),  vylúčený  za  telesné  napadnutie  na  hracej
ploche, podľa čl. 49/1b, DP. DS -  2 týždne. podľa  čl. 49/2b, DP, od 09.05.2022
U 663: Jozef Turan 1232326 (MFK Strojár Krupina, V. liga skupina C), vylúčený za telesné napadnutie na hracej
ploche, podľa čl.49/1b DP. DS - 2 týždne, podľa čl.49/2b,DP, od 09.05.2022

Vylúčení po 2 ŽK. DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl.
9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:
U 664: Peter Kolláti 1258515 ( FK Rakytovce, TIPOS III. liga Stred)
U 665: Jozef Oláh 1365685 (FTC Fiľakovo, IV. liga dorast U19 skupina JUH),  
   obaja od 08.05.2022
U 666: Marian Jarabica 1182521 ( TJ Tatran Krásno nad Kysucou, TIPOS III. liga Stred)
U 667: Oliver Valko 1284669 ( MFK Žarnovica, TIPOS III. liga Stred)
U 668: Peter Šťastný 1217376 ( MFK Detva, IV. liga skupina JUH)
U 669: Juraj Fekula 1294285 ( TJ Spartak Radôstka, V. liga skupina A)
U 670: Matej Poničan 1302385 ( FK FILJO Ladomerská Vieska, V. liga skupina C)
U 671: Roman Filadelfi 1155586 ( TJ ŠK Sokol Jakub, V. liga skupina C)
U 672: Michal Poliak 1208816 ( ŠK Hrochoť, V. liga skupina C), všetci od 09.05.2022

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:
U 673: Dávid Vaňovec 1316205 ( TJ Tatran Krásno nad Kysucou, III. liga SD U19), od 08.05.2022
U 674: Adrián Molnár 1332304 ( FK Mesta Tornaľa,  IV. liga skupina JUH), od 09.05.2022

Uznesenia týkajúcich sa hrubého nešportového správania a ostatných oznamov v zmysle DP:
U 675: Adam Beľa 1252392 (TJ Jednota Málinec, IV. liga JUH), na základe podnetu FK TJ Tatran VLM Pliešovce,
odborného stanoviska KR SsFZ a vlastných zistení začína disciplinárne konanie za HNS - udretie súpera do tváre v
prerušenej hre nie zanedbateľnou silou v 81. minúte stretnutia 20 kola IV. ligy skupina JUH Málinec - Pliešovce dňa
08.05.2022;  a žiada o  písomné vyjadrenie  podané v  ISSF  do 17.05.2022. Predbežným ochranným opatrením



pozastavuje  výkon  akejkoľvek  funkcie  a  športovej  činnosti  vo  všetkých  stretnutiach  TJ  Jednota  Málinec  od
13.05.2022 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3d,e,g,6,7,a čl. 43/1,2a,4 DP.
U 676: Ivan Pařenica 1258518 MFK Vígľaš - Pstruša, berie na vedomie vyjadrenie k U655. Na  základe podnetov
DZ a AR1 podaných prostredníctvom ISSF za poškodenie dobrého mena člena SFZ a to vyjadreniami  a správaním
voči AR1; porušením princípov a ustanovení Stanov SFZ počas stretnutia 17. kola IV. ligy Juh Pliešovce - Zvolen
dňa 17.04.2022, podľa čl. 65/1 DP.  DS - 50 € pokuta, podľa čl. 65/2 DP. Doklad o úhrade pokuty na účet SsFZ
predloží  DK  SsFZ  najneskôr  do  24.05.2022,  pod  následkami  ďalších  DS.  Zároveň  ruší  účinky  predbežného
ochranného opatrenia U 655.
U 677: Nicolas Hriseňko 1378811 (FK Selce, III. liga MD U17), na základe ZoS a vlastných zistení za poškodenie
majetku FK Čadca v polčasovej prestávke 13. kola III. ligy MD U17 FK Čadca - FK Selce dňa 27.04.2022, podľa
čl.47/1c DP.  DS - 2 týždne  nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých
stretnutiach FK Selce, podľa čl.47/2c DP od 06.05.2022. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U647.
U 678: FK Selce (III. liga MD U17), na základe U 677, DS - 50 € pokuta, podľa čl. 47/ 4 DP. Súčasne ukladá klubu
povinnosť vysporiadať vzniknutú škodu na majetku FK Čadca v zmysle Zápisu o stretnutí. 
U 679: Nicolas Hriseňko 1378811 (FK Selce, III. liga MD U17), na základe podnetu ŠK Prameň Kováčová, Zápisu
o stretnutí a vlastných zistení začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart v nadstavbe  3. kola III. ligy MD U17
medzi ŠK Prameň Kováčová - FK Selce dňa 07.05.2022 počas predbežného ochranného opatrenia - pozastavenej
činnosti podľa U647, žiada menovaného o písomné vyjadrenie prostredníctvom ISSF do 17.05.2022.
U 680: Jakub Fodor 1355808  (Kapitán FK Selce, III. liga MD U17), na základe podnetu ŠK Prameň Kováčová,
Zápisu o stretnutí  a vlastných zistení začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart  hráča Nicolas Hriseňko
(1378811)  v  nadstavbe  3.  kola  III.  ligy  MD U17  medzi  ŠK Prameň  Kováčová  -  FK Selce  dňa  07.05.2022 v
predbežne pozastavenej činnosti podľa U647, žiada o písomné vyjadrenie prostredníctvom ISSF do 17.05.2022. 
U 681: Jozef Fodor 1420972 (Vedúci/tímový manažér FK Selce, III. liga MD U17),na základe podnetu ŠK Prameň
Kováčová, Zápisu o stretnutí a vlastných zistení začína disciplinárne konanie za  neoprávnený štart hráča Nicolas
Hriseňko (1378811) v nadstavbe  3.kola III. ligy MD U17 medzi  ŠK Prameň Kováčová - FK Selce nadstavby dňa
07.05.2022 v predbežne pozastavenej činnosti podľa U647, žiada o písomné vyjadrenie prostredníctvom ISSF do
17.05.2022. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie a športovej činnosti vo
všetkých stretnutiach FK Selce od 13.05.2022 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a; čl. 43/1,2a,4 DP 
U 682: Ján Smatana 1229434 (Tréner FK Selce, III. liga MD U17), na základe podnetu ŠK Prameň Kováčová,
Zápisu o stretnutí  a vlastných zistení začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart  hráča Nicolas Hriseňko
(1378811) v nadstavbe 3. kola III. ligy MD U17 medzi ŠK Prameň Kováčová - FK Selce dňa 07.05.2022 v predbežne
pozastavenej činnosti podľa U647, žiada o písomné vyjadrenie prostredníctvom ISSF do 17.05.2022. Predbežným
ochranným opatrením pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie a športovej  činnosti vo všetkých stretnutiach FK
Selce od 13.05.2022 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a; čl. 43/1,2a,4 DP 
U 683: FK Selce (III. liga MD U17), na základe podnetu ŠK Prameň Kováčová, Zápisu o stretnutí a vlastných zistení
za neoprávnený štart hráča Nicolas Hriseňko (1378811) v nadstavbe  3.kola III. ligy MD U17 medzi ŠK Prameň
Kováčová - FK Selce dňa 07.05.2022 v predbežne pozastavenej činnosti podľa U647, žiada o písomné vyjadrenie
prostredníctvom ISSF do 17.05.2022.
U 684: Oravan Oravská Jasenica  ( V. liga skupina B), berie na vedomie vyjadrenie klubu k U 651. Na základe
Správy delegáta zväzu a podnetu DZ prostredníctvom ISSF a vlastných zistení,  za HNS priaznivcov voči DO v
stretnutí 15 kola V.ligy skupina B Likavka - Oravská Jasenica dňa 28.04.2022, podľa čl. 58/1a DP.  DS - 100 €
pokuta, podľa čl.58/3  DP.
U 685: Jozef Pařizek 1433193 (Tréner ŠK Olympia Bobrov, IV. liga skupina Sever), na základe Správy delegáta zo
stretnutia, podnetu DZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS voči delegovaným osobám s použitím vulgarizmov
po stretnutí 20. kola IV. liga skupina SEVER ŠK Olympia Bobrov - OŠK Baník Stráňavy dňa 8.5.2022, podľa čl.
48/1c DP. DS - 2 týždne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie, podľa čl. 48/2b DP, od 09.05.2022
U 686 : ŠK Hrochoť (V. liga skupina C), berie na vedomie vyjadrenie klubu; na základe Správy delegáta zväzu,
podnetu delegáta SsFZ prostredníctvom podania v ISSF, stanoviska ŠTK SsFZ a vlastných zistení, za nedostatočnú
usporiadateľskú službu a HNS priaznivca klubu voči DO v stretnutí 20 kola V. ligy skupina  C Hrochoť - Hriňová dňa
8.5.2022, podľa čl. 57/1a,c; čl.58/2a, čl. 64/1a DP.  DS - 100 € pokuta a určuje ochranné opatrenie v príkaze
(podľa čl. 43/1,3 DP), aby klub ŠK Hrochoť v nasledujúcich majstrovských domácich stretnutiach V. ligy skupina C
zvýšil počet členov usporiadateľskej služby na najmenej  8 usporiadateľov a 2 členov bezpečnostnej služby
na zabezpečenie  verejného  poriadku  a   bezpečnosti  na  domácich  stretnutiach,  do konca  súťažného ročníka
2021/2022, podľa čl. 43/2l DP.
U 687: Andrej Dubovický 1104134  (ŠK Sásová, V. liga skupina C),  berie na vedomie žiadosť menovaného o
zmenu DS uloženej U 634 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú
dobu do 30.09.2022.
U 688: Dušan Hagara 1364276 (Vedúci/tímový manažér FK Žarnovica, TIPOS III. liga STRED), na základe Správy
delegáta zväzu, podnetu DZ SsFZ, stanoviska ŠTK SsFZ a vlastných zistení, za HNS voči DZ - neuposlúchnutie
príkazu DZ, ku ktorému bol oprávnený (čl. 77/3b SP SFZ) v polčasovej prestávke v stretnutí 22. kola TIPOS III. liga
STRED Žarnovica  -  Krásno  nad  Kysucou  dňa  08.05.2022,  podľa  čl.  48/1a  DP.  DS -  2  s.s.  nepodmienečne
pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach FK Žarnovica,  od 09.05.2022,  podľa čl.
48/2a DP.
U 689: TJ Ipeľ Balog nad Ipľom (V. liga skupina D), na základe Správy delegáta zväzu a doplňujúcej správy DZ,
začína disciplinárne  konanie a  žiada klub o  vyjadrenie  k  HNS priaznivca,  ktorý  sa  neoprávnene nachádzal  v
priestoroch lavičky náhradníkov a správal sa HNS voči rozhodcovi, prostredníctvom ISSF v termíne do 17.5.2022
U 690:  ŠK Belá  (  V.  liga  skupina  A),  na základe  Správy  delegáta  zväzu,  podnetu  delegáta  zväzu  cez  ISSF,
stanoviska ŠTK SsFZ a vlastných zistení, za nesplnenie povinností vyplývajúcich z predpisov SFZ - SP, SsFZ - RS
SsFZ  pre  ročník  2021/2022  (nezabezpečenie  označenia  všetkých  členov  usporiadateľskej  služby  s  viditeľným



číselným  označením  umožňujúcim  ich  individuálnu  identifikáciu,  vyhotovenie  videozáznamu  zo  stretnutia  s
prekrývajúcim záberom značnej časti obrazu zábradlím oplotenie HT, neumiestnenie PC s prístupom do ISSF v
miestnosti DO) počas MFS 20. kola skupiny A medzi ŠK Belá - FK Predmier, kap. XVI/1b, RS SsFZ 2021/2022, DS -
100 € pokuta, podľa čl. 64/1a DP a určuje ochranné opatrenia v príkazoch (podľa čl.43/1,4 DP), aby klub ŠK Belá
v nasledujúcich majstrovských domácich stretnutiach dospelých zabezpečil:

a. vyhotovenie záznamu zo stretnutí FK tak, aby vyhotovený videozáznam bol nasnímaný bez prekrytí (napr.
zabradlie HT) v zmysle pokynov daných RS SsFZ 2021/2022

b. umiestnenie  PC s pripojením do ISSF a tlačiareň v šatni rozhodcov
c. číselné označenie členov US na rozlišovacích vestách v zmysle SP SFZ od č.1 a predložil pred stretnutím

menný zoznam členov US delegátovi zväzu,
od 13.5.2022.
U 691: FK Likavka (V. liga skupina B), na základe podnetu ŠTK SsFZ a vlastných zistení za nenastúpenie mužstva
(1. prípad) na MFS 20. kola V. ligy skupina B medzi TJ Sokol Zubrohlava -  OŠK Likavka  dňa 08.05.2022 podľa čl.
82/1b SP. DS - 100 € pokuta, podľa čl. 59 DP.
U 692: TJ-FK Veľký Blh (V. liga skupina D), na základe podnetu ŠTK SsFZ a vlastných zistení v stretnutí 20. kola
V. ligy D medzi TJ-FK Veľký Blh - OŠK Radzovce dňa 08.05.2022 za porušenie nariadenia ŠTK, spravodajca č.
43/2021-22 - neuvedenie v zápise o stretnutí v príslušnej kolónke lekára, podľa čl. 64/1a DP.  DS - 50 € pokuta,
podľa čl. 64/4 DP.                         
U 693: FK Nižná (V. liga skupina B), na základe podnetu ŠTK SsFZ a vlastných zistení v stretnutí  20. kola V. ligy
skupiny B medzi FK Nižná - TJ Družstevník nad Dlhá nad Oravou dňa 08.05.2022 za porušenie kap. XVI/1f RS
2021/2022 (nezabezpečenie zdravotnej služby), podľa čl. 64/1a DP. DS - 50 € pokuta, podľa čl. 64/4 DP.  
U 694: TJ ŠK Sokol Jakub (V. liga skupina C), na základe podnetu ŠTK SsFZ a vlastných zistení v stretnutí  V. ligy
C medzi MFK Strojár Krupina - TJ ŠK Sokol Jakub dňa 08.05.2022 za porušenie kap. XVI/3,4 RS 2021/2022 -
nerešpektovanie farby dresov domáceho FK,podľa čl. 64/1a DP. DS - 50 € pokuta, podľa čl.64/4 DP.
U 695:  Norbert  Pelle  1099863  (Rozhodca)  na  základe  podnetu  KR  SsFZ  za  oneskorené  ospravedlnenie  sa
rozhodcu z delegácie na MFS.  DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 24.05.2022 (doklad o
úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP. Podľa čl. 64/1a, 5 , čl. 11 DP.
U  696:  Michal  Botka  1315089  (Rozhodca)  na  základe  podnetu  KR  SsFZ  za  oneskorené  ospravedlnenie  sa
rozhodcu z delegácie na MFS.  DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 24.05.2022 (doklad o
úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP. Podľa čl. 64/1a, 5 , čl. 11 DP.
U 697:  Martin  Slovák  1275199  (Rozhodca)  na  základe  podnetu  KR SsFZ  za  oneskorené  ospravedlnenie  sa
rozhodcu z delegácie na MFS.  DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 24.05.2022 (doklad o
úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP. Podľa čl. 64/1a, 5 , čl. 11 DP.

Odvolanie  proti  rozhodnutiu  disciplinárnej  komisie  SsFZ (okrem rozhodnutí  podľa  čl.  37/3,  5,  8  DP)  sa
podáva disciplinárnej komisii SsFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej
komisie SsFZ (čl. 84/1 DP).

Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Prerokované  podnety  FK: ŠK  Olympia  Bobrov (ŠK  Olympia  Bobrov –  OŠK  Stráňavy)  –  sťažnosť

opodstatnená, TJ Tatran VLM Pliešovce (TJ Jednota Málinec – TJ Tatran VLM Pliešovce) – sťažnosť čiastočne
opodstatnená – postúpené DK SsFZ, TJ Družstevník Belá – Dulice (FK Slovan Žabokreky TJ Družstevník Belá
– Dulice) - sťažnosť  nespĺňa náležitosti kapitoly XIX, ods. 1, písm. a) RS 2021/2022 (podaná po stanovenej
lehote do 60 hodín po MFS), uhradiť poplatok 40 € v MZF. 

2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na
výkon rozhodcov,  pokiaľ  nebudú spĺňať náležitosti  v  zmysle kapitoly  XVIII  a XIX Rozpisu súťaží  vo
futbale 2021/2022. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak
bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR SsFZ je
neoprávnené  udelenie  ČK  hráčovi,  prípadne  neudelenie  ČK  hráčovi,  nesprávne  nariadený  PK,  nesprávne
uznaný,  prípadne neuznaný gól.  Poplatok  podľa  kap.  XXIII.  ods.  6  a  7  RS bude uhradený v  MZF,  okrem
prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti,  nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou,
resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka
udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania prostredníctvom ISSF podali aj na DK SsFZ.

3. Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkami všetkých R (Cooperov test) sa uskutoční
17. júla 2022 (miesto konania bude upresnené neskôr). Všetci R pošlú scan/fotku potvrdenia o lekárskej
prehliadke (R 3.L+program TALENT od športového lekára, ostatní od všeobecného lekára) do 10. júla
2022  na  e-mailovú  adresu  andrejhrmo@gmail.com.  Žiadame  Vás  o  naplánovanie  si  súkromných  a
pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť.

4. Žiadame R o dodržiavanie pokynov uvedených v kapitole XV, ods. 5 Rozpisu súťaží vo futbale 2021/2022
"R je povinný doplniť a uzavrieť zápis a to v prípade vytvorených podmienok usporiadajúcim FK ihneď po MFS,
resp. najneskôr do 1 hod. po MFS. V prípade neuzatvorenia zápisu do 1 hod. po MFS, R uzatvorí zápis do 5
hod. po MFS, pričom zdôvodnenie tejto skutočnosti uvedie v zápise. DZ uvedie zdôvodnenie neuzatvorenia
zápisu do 1 hod. po MFS v správe pozorovateľa".

5. KR povoľuje R používanie zariadenia na komunikáciu s ostatnými rozhodcami, napr. elektronické beep
zástavky a elektronický  komunikačný systém v stretnutiach  riadených SsFZ.  Zakazuje  sa používanie
akýchkoľvek iných elektronických zariadení, vrátane kamery.

6. Na  najbližšie  zasadnutie  KR  SsFZ,  ktoré  sa  uskutoční  26.5.2022  v športovej  hale  DUKLA v Banskej
Bystrici predvolávame o 15:45 hod. rozhodcu Radoslava Závodského.



7. Workshop delegátov  zväzu  3.L  SsFZ sa  uskutoční  26.5.2022 od 16:00  hod.  v športovej  hale  DUKLA
v Banskej Bystrici. 

8. Dávame do pozornosti  KR ObFZ nasledovný oznam: Komisia delegátov SFZ usporiada v spolupráci
s KR SsFZ Licenčný seminár pre získanie, resp. predĺženie  licencie A delegáta zväzu. Seminár sa bude
konať 1.7.2022 vo Zvolene v hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13 spoločne s avizovaným seminárom pre získanie
licencie  P  DS. Záujemcovia  záväznú  prihlášku  na  emailovú  adresu andrejhrmo@gmail.com, najneskôr  do
25.5.2022. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a
iné  orgány  /  Odborné  komisie  SFZ /  Komisia  delegátov  (KD).  Noví  záujemcovia  musia  spĺňať  podmienky
definované  Smernicou  o  odbornej  príprave  delegátov  zväzu  (čl.  5,  bod  1)  a  musia  na  seminári  predložiť:
prehlásenie  o  bezúhonnosti,  potvrdenie  o  zdravotnom  stave,  doklad  o  najvyššom  dosiahnutom  vzdelaní
(vyžaduje  sa  minimálne  stredoškolské  vzdelanie).  V prípade  nejasností  sa  informujte  na  emailovej  adrese:
pavol.pachnik@futbalsfz.sk.

9. Ospravedlnenia R: 
Foltán – 14.5. – 15.5 – PN, Bednárik – 4.6. – 6.6., Čordáš – 19.6., Ratkovský – 28.5., Krajči – soboty od 
28.5., Mikloš – 25.5., Pelle – 14.5. – 15.5. (oneskorene), Mensár – 28.5., Osvald – do 12:00, Botka – 21.5. 
(oneskorene), Hrivo – soboty k dispozícii, Ďurkovič – 11.6. – 26.6., Foltán – 27.5. – 29.5., 3.6. – 6.6., Debnár –
22.5.

10. Ospravedlnenia DZ:  Súkeníková – 3.6. – 30.7. 

Trénersko – metodická komisia (predseda Marián Petrok)
1. TMK ObFZ Kysúc so súhlasom ÚVT SFZ v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou organizuje seminár

trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie v rozsahu 5 hodín v Krásne nad Kysucou v dňa 30.mája 2022
(pondelok) od 15.30 hod.. Prihlásiť sa na školenie je možné do 22.05.2022. Podrobné informácie ohľadom
organizácie  seminára,  programu  podujatia  a  prihlášky  sú  zverejnené  na  internetovej  stránke  SsFZ
(www.ssfz.sk) – úvodná stránka - oznamy.

2. TMK SsFZ so  súhlasom ÚVT SFZ v spolupráci  s TMK ObFZ Banská  Bystrica  a FK Brezno  organizuje
seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie v rozsahu 5 hodín v Brezne v dňa 13.júna 2022
(pondelok) od 16.00 hod.. Prihlásiť sa na seminár je možné do 31.05.2022. Podrobné informácie ohľadom
organizácie  seminára,  programu  podujatia  a  prihlášky  sú  zverejnené  na  internetovej  stránke  SsFZ
(www.ssfz.sk) – úvodná stránka - oznamy.

3.
Volebná komisia (predseda Peter Kohút)
Vzhľadom na niektoré personálne zmeny v orgánoch SsFZ Volebná komisia SsFZ vyhlasuje nasledovné 
voľby, ktoré sa uskutočnia na Konferencii SsFZ dňa 30.06.2022

Voľba člena VV SsFZ – zástupcu za riadenie súťaží v kategórií dospelých

Písomné návrhy na kandidátov v zmysle Volebného poriadku SsFZ a Stanov SsFZ čl. 31, ods. 1 a 2 je potrebné 
zaslať na sekretariát SsFZ e-mail: michaela.potancokova@futbalsfz.sk do 16.06.2022 do 24:00 hod. Na neskoršie 
podania sa neprihliada.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Michaela Potančoková)
michaela.potancokova@futbalsfz.sk

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:
michaela.potancokova@futbalsfz.sk)  a  v  prílohe  (scan)  zápisnicu  z  členskej  schôdze,  uznesenie  a
prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu–potvrdenie zpríslušného 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.

2. Upozorňujeme  FK:  K.N.Mesto,  Tornaľa,  Kalinovo,  Poltár,  Lučenec,  Kremnica,  Selce,  že  v dobe
splatnosti neuhradili MZF za mesiac apríl 2022. MZF nariaďujeme uhradiť najneskôr do 19.05.2022

http://www.ssfz.sk/
http://www.ssfz.sk/
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