
Spravodajca č.45/2021-22 20.05.2022

Výkonný výbor (predseda Stanislav Neuschl)
Výkonný výbor na svojom zasadnutí dňa 12.05.2022:

Zobral na vedomie:

- Kontrolu uznesení a aktuálne informácie v podaní predsedu S.Neuschla
- Vyhodnotenie zimných seminárov R a informáciu o priebehu FP rozhodcov
- Informácie o priebehu zimného registračného obdobia
- Návrhy a podnety k príprave RS SsFZ 2022/2023
- Informácie o čerpaní rozpočtu za rok 2021 a príprave Konferencie SsFZ dňa 30.06.2022

Schválil:
- Organizovanie futbalových táborov v Bobrovci pre hráčov mimo akadémii a ÚTM (ročníky 2009 a 2010)
- Príspevok na turnaj pre MFK Kysucké Nové mesto vo výške 300€ pri príležitosti osláv 100. výročia FK
- Rozpočet KŽF SsFZ

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:
Oznamujeme všetkým FK, že začiatok súťažného ročníka 2022/2023 je v súťažiach dospelých plánovaný na
06.08.2022 – 07.08.2022.
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:
Kalinovo : Podkonice – výpadky videa v 2. polčase (akceptujeme), Fiľakovo : Martin – neprístojnosti fanúšikov H
po stretnutí, S. Ľupča : Brezno – nevyznačená technická zóna,
Radzovce : Olováry – v ZoS neuvedený lekár (na DK). 
3. Trestáme FK Chlebnice hernými dôsledkami (kontumácia MFS) v zmysle SPčl.81/1a) a SPčl.82/b)  MFS V. liga
skupina B 21.kolo Važec : Chlebnice, v zmysle SPčl.11/2 priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Važec.
Prípad odstupujeme na DK.
4. Povoľujeme pre FK Kalinovo do 30.05.2022 využiť v MFS trénera s licenciou UEFA B
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    

 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 17:00 22.kolo V. liga C Krupina – D.Niva (ihrisko D. Niva), 

FK Krupina (10€ v MZF)
 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 10:30 24.kolo V. liga C Sásová – H. Nemce
 04.06.2022 (sobota) o 17:30 24.kolo IV. liga J Zvolen – B. Štiavnica

mailto:pasport.ssfz@gmail.com
mailto:ssfz.stk@gmail.com


 04.06.2022 (sobota) o 17:30 26.kolo III. liga Rakytovce – Kalinovo
 08.06.2022 (streda) o 18:00 25.kolo IV. liga J B. Štiavnica – Poltár 

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

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

1. Upozorňujeme  všetky  FK,  že  z dôvodu  nedostatku  funkcionárov  v mládežníckych  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. Na  výzvu  ohľadom  predbežného  záujmu  FK  o účinkovanie  v súťažiach  SsFZ  reagovalo  v stanovenom
termíne 38 z 84 FK.

3. Na základe podnetu R k MFS 3.ligy U 13 sk. A – 21.kolo – Kysucké N.M. – Teplička n.  V.,  že hostia na
MFS z dôvodu nedostatočného počtu hráčov nenastúpili,  kontumujeme toto  MFS pre Kysucké N.M. FK
Teplička n.V. za spôsobenie 1.kontumácie odstupujeme na DK.

4. Stretnutie KM s FK sa uskutoční 31.5. o 17:00 vo Zvolene na Strážach( tam, kde minule) pre všetky  južné
ObFZ a  1.6. o 17:00 v Ružomberku na štadióne pre ObFZ – LM, DK a MT. Stretnutie s ObFZ – CA a Za sa
upresní v budúcom Spravodaji.

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Schvaľuje:

II. liga WU15:
13. kolo: Zvolen - Lučenec 2.6. o 15:00 (SP čl. 36/2),
14. kolo: Trstená - Zvolen 10.6. o 16:00 (SP čl. 36/2).

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 698: Nikolas Bakoš 1367707 (ŠK Tvrdošín, IV. liga dorast U19 skupina SEVER), vylúčený za  surovú hru, podľa
čl. 46/1 DP. DS - 2 súťažné stretnutia (ďalej len s. s.), podľa čl. 46/2a DP, od 15.05.2022
U 699: Ján Mažgút 1347539 (ŠK Belá, V. liga dorast U19 skupina A), vylúčený za telesné napadnutie na hracej
ploche, podľa čl. 49/1c,  DP. DS - 5 týždňov, podľa čl. 49/2c,  DP, od 15.05.2022 
U 700: Richard Koncz 1266824 ( FK Slovenské Ďarmoty, IV. liga skupina JUH), vylúčený za telesné napadnutie na
hracej ploche, podľa čl. 49/1b  DP. DS  - 2 týždne, podľa čl. 49/2b  DP, od 16.05.2022
U 701: Jozef Martinka 1118429 ( FK Predmier, V. liga skupina A), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry,
podľa čl. 45/1b, DP. DS  - 1 s. s., podľa čl. 45/2,  DP, od 16.05.2022
U 702: Samuel Baňas 1358140 ( ŠK Prameň Kováčová, III. liga MD U17), vylúčený za hrubé nešportové prejavy
voči delegovanej osobe, podľa čl. 48/1c DP. DS - 2 s. s., podľa čl. 48/2b  DP, od 16.05.2022

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 703: Daniel Prívara 1336143( FK Čadca, TIPOS III. liga Stred)
U 704: Marek Debnár 1342721 (MFK Žarnovica, IV. liga dorast U19 skupina JUH)
U 705: Lukáš Helt 1345922 ( ŠK Radoľa, V. liga dorast U19 skupina A)
U 706: Jakub Beháň 1363173 ( FK Strečno, V. liga dorast U19 skupina A), 
            všetci od 15.05.2022
U 707: Dávid Poláček 1242436 ( TJ Sokol Liesek, V. liga skupina B), od 16.05.2022

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:
U 708: Ján Kluka 1318575 ( MFK Detva, IV. liga skupina JUH)
U 709: Erik Pálka 1325314 ( MFK Strojár Krupina, IV. liga dorast U19 skupina JUH)
U 710: Tomáš Deneš 1185981 ( 1.FK Buzitka, V. liga skupina D)
U 711: Marian Jakuba 1373804 ( FK Jesenské, IV. liga dorast U19 skupina JUH), všetci od 15.05.2022
U 712: Adam Vávro 1287271 ( FK Rakytovce, TIPOS III. liga Stred)
U 713: Marian Podolák 1338592 ( TJ Tatran Krásno nad Kysucou, III. liga dorast U19), obaja od 16.05.2022
U 714: Michal Janec 1218700 ( MFK Dolný Kubín, TIPOS III. liga STRED), od 19.05.2022
U 715: Adam Hornyák 1265446 ( FTC Fiľakovo, TIPOS III. liga STRED), obaja od 19.05.2022

Uznesenia týkajúcich sa hrubého nešportového správania a ostatných oznamov v zmysle DP:
U 716: Rostislav Dembický 1246931  (  Vedúci/tímový manažér  ŠK Radoľa,  V.  liga dorast  U19 skupina A), na
základe ZoS za HNS voči rozhodcovi v priebehu a po skončení stretnutia 21.kola V. ligy dorast U19 skupina A,
medzi ŠK Javorník Makov - ŠK Radoľa začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné vyjadrenie
prostredníctvom ISSF  do 24.05.2022. Predbežným ochranným opatrením mu pozastavuje výkon akejkoľvek
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funkcie a športovej činnosti vo všetkých stretnutiach ŠK Radoľa od 15.05.2022 až do vyriešenia prípadu podľa čl.
71/1,2,3a; čl. 43/1,2a,4 DP.
U 717: Adam Beľa 1252392 (TJ Jednota Málinec IV. liga JUH), berie na vedomie vyjadrenie k U675.  Na základe
podnetu FK TJ Tatran VLM Pliešovce, odborného stanoviska KR SsFZ a vlastných zistení, 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, podľa čl. 49/1b DP.  DS - 2 týždne,  podľa čl. 49/2b DP,  od 13.05.2022. Zároveň ruší
účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého v U675.
U 718: Nicolas Hriseňko 1378811 (FK Selce III. liga MD U17),berie na vedomie stanovisko menovaného k U679.
Na  základe  podnetu  ŠK  Prameň  Kováčová,  Zápisu  o  stretnutí  (ďalej  ZoS)  a  vlastných  zistení,  keď  počas
predbežného ochranného opatrenia (U647), v rozpore s čl. 17/6 DP nastúpil v MFZ 3. kola III. ligy MD U17 medzi ŠK
Prameň Kováčová - FK Selce dňa 07.05.2022.  DS - 1 mesiac nepodmienečne pozastavenie výkonu športu,
podľa čl. 53/2b DP po uplynutí DS 677.
U 719: Jakub Fodor 1355808  (Kapitán FK Selce III.liga MD U17),berie na vedomie stanovisko menovaného k
U679. Na základe podnetu ŠK Prameň Kováčová, Zápisu o stretnutí (ďalej ZoS) a vlastných zistení, za umožnenie
neoprávneného štartu hráča Nicolas Hrišenko (1378811) nastúpil v MFZ 3. kola III. ligy MD U17 medzi ŠK Prameň
Kováčová - FK Selce dňa 07.05.2022 podľa čl. 53/4, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.
U 720: Jozef Fodor 1420972 (Vedúci/tímový manažér FK Selce III.  liga MD U17),berie na vedomie stanovisko
menovaného k U680. Na základe podnetu ŠK Prameň Kováčová, Zápisu o stretnutí (ďalej ZoS) a vlastných zistení,
za umožnenie neoprávneného štartu hráča Nicolas Hrišenko (1378811), nastúpil  v MFZ 3. kola III. ligy MD U17
medzi  ŠK Prameň Kováčová  -  FK Selce  dňa  07.05.2022,  podľa  čl.  53/1DP.  DS -  1  mesiac  nepodmienečne
pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach FK Selce, podľa čl. 53/3b DP,   od 13.05.2022. Ruší
účinky predbežného ochranného opatrenia U 681.
U 721: Ján Smatana 1229434 (Tréner FK Selce III.  liga MD U17),berie na vedomie stanovisko menovaného k
U681. Na základe podnetu ŠK Prameň Kováčová, Zápisu o stretnutí (ďalej ZoS) a vlastných zistení, za umožnenie
neoprávneného štartu hráča Nicolas Hrišenko (1378811), nastúpil v MFZ 3. kola III. ligy MD U17 medzi ŠK Prameň
Kováčová - FK Selce dňa 07.05.2022, podľa čl. 53/1DP.  DS - 1 mesiac nepodmienečne pozastavenie výkonu
akejkoľvek funkcie  v  stretnutiach FK Selce, podľa  čl.  53/3b  DP,   od 13.05.2022. Ruší  účinky  predbežného
ochranného opatrenia U 682.
U 722: FK Selce (III. liga MD U17),berie na vedomie stanovisko FK Selce k U683. Na základe podnetu ŠK Prameň
Kováčová, Zápisu o stretnutí (ďalej ZoS) a vlastných zistení, za umožnenie neoprávneného štartu hráča Nicolas
Hrišenko (1378811), nastúpil v MFZ 3. kola III. ligy MD U17 medzi ŠK Prameň Kováčová - FK Selce dňa 07.05.2022,
podľa čl. 53/1DP. DS - 100 € pokuta, podľa čl. 53/5 a čl. 12/1, 6 DP. 
U 723:  TJ Ipeľ Balog nad Ipľom (V. liga skupina D), berie na vedomie vyjadrenie k U689. Na základe Správy
delegáta zväzu, doplňujúcej správy DZ a vlastných zistení  za HNS priaznivca, ktorý sa neoprávnene nachádzal v
priestoroch lavičky náhradníkov mužstva TJ Ipeľ Balog nad Ipľom  a správal sa HNS voči rozhodcovi, podľa čl. 58/1a
DP. DS - 100 € pokuta, podľa čl.58/3 DP.
U  724:  MŠK  Fomat  Martin (  TIPOS  III.  liga  STRED),  na  základe  správy  delegáta  zväzu,  podnetu  DZ
prostredníctvom podania  v  ISSF,  začína  disciplinárne konanie a  žiada  písomné stanovisko  k  poškodzovanie
majetku  FTC Fiľakovo  po skončení  stretnutia  23.kolo  TIPOS III.ligy  Stred  FTC Fiľakovo  -  MŠK Fomat  Martin 
15.5.2022 priaznivcami klubu MŠK Fomat Martin,  do 24.5.2022 a doručenie dokladu o vyporiadaní vzniknutej
škody pre FTC Fiľakovo.
U  725:  TJ  Tatran  Chlebnice  (  V.  liga  skupina  B),  na  základe  podnetu  ŠTK  SsFZ  a  vlastných  zistení  za
nenastúpenie mužstva (1. prípad) na MFS 21. kola V. ligy skupina B medzi medzi  ŠK Kriváň Važec -  TJ Tatran
Chlebnice dňa 15.05.2022 podľa čl. 82/1b SP. DS - 100 € pokuta, podľa čl. 59 DP.
U 726: FK Heľpa ( V. liga dorast U19 skupina C), na základe podnetu KM SsFZ a vlastných zistení za nenastúpenie
mužstva na MFS 5. kola nadstavby medzi mužstvami ŠK Badín Občianske Združenie - ŠK Heľpa,dňa 15.05.2022 (1.
prípad), podľa čl.82/1 SP. DS - 50 € pokuta, podľa čl. 59 DP.
U 727: OFK Teplička nad Váhom  (III. liga MŽ U13 skupina A), na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie
družstva (1. prípad) na MFS 21. kola III. ligy MŽ U13 skupina A medzi MŠK Kysucké Nové Mesto - OFK Teplička
nad Váhom dňa 15.05.2022 podľa čl. 82/1b SP. DS - 50 € pokuta, podľa čl. 59 DP. 
U 728: OŠK Radzovce ( V. liga skupina D), na základe podnetu ŠTK SsFZ a vlastných zistení v stretnutí 21 kola
medzi OŠK Radzovce - OFK Olováry dňa 15.05.2022, za porušenie nariadenia ŠTK, spravodajca č.43/2021-22 -
nezabezpečenie zdravotnej služby na stretnutí (ZoS bez lekára D), podľa čl.64/1a DP.  DP - 50 € pokuta,  podľa
čl.64/4 DP.
U 729: Tomáš Mravec 1171735  (TJ  Družstevník  Belá  -  Dulice,  IV.  liga SEVER),  berie  na vedomie žiadosť  o
odpustenie zvyšku trestu udeleného v U661 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U  730:  Miloš  Foltán  1259918  (  Rozhodca),  na  základe  podnetu  KR SsFZ za  oneskorené  ospravedlnenie  sa
rozhodcu z delegácie na MFS.  DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 31.05.2022 (doklad o
úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP. Podľa čl. 64/1a, 5 , čl. 11 DP.
U 731: Alexander Fúsek 1297377 ( Rozhodca),  na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa
rozhodcu z delegácie na MFS.  DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 31.05.2022 (doklad o
úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP. Podľa čl. 64/1a, 5 , čl. 11 DP.
U 732: FK Mesta Tornaľa, na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu
SsFZ  (neuhradenie  mesačnej  zbernej  faktúry  v  lehote  splatnosti  za  obdobie  04/2022),  začína  disciplinárne
konanie, podľa 71/1, 3e DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné
opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu mužov, podľa čl. 43/6 DP a súčasne
ukladá klubu povinnosť v lehote do 2 týždňov od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o splnení
povinnosti.



U 733: TJ Sklotatran Poltár, na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu
SsFZ  (neuhradenie  mesačnej  zbernej  faktúry  v  lehote  splatnosti  za  obdobie  04/2022),  začína  disciplinárne
konanie, podľa 71/1, 3e DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné
opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu mužov, podľa čl. 43/6 DP a súčasne
ukladá klubu povinnosť v lehote do 2 týždňov od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o splnení
povinnosti.
U 734: MŠK Novohrad Lučenec,  na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti vyplývajúcej z
predpisu  SsFZ  (neuhradenie  mesačnej  zbernej  faktúry  v  lehote  splatnosti  za  obdobie  04/2022),  začína
disciplinárne konanie,  podľa 71/1, 3e DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 DP.  Zároveň ukladá
klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu mužov,  podľa čl.
43/6 DP a súčasne ukladá klubu povinnosť v lehote do 2 týždňov od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť
doklad o splnení povinnosti.

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. 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.

2. 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.

3. 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".

4. 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.

5. 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.

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

7. 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.

8. Ospravedlnenia R: 
Konček – 11.6., Laššák – 4.6., 18.6., Belán O. – 20.5. – 28.5. (oneskorene), Hanes – 3.6. – 10.6., Polomský –
11.6., Haring – pracovné dni, Náther – 12.6., 13.7. – 27.7., Duraj – 29.5. (oneskorene), Šlapka – 
k dispozícii, Považan Mi. – 4.6. – 5.6., Hlaváčik – 30.5. – 3.6., Sudorová – 29.5., 18.6., Ukropová – 
28.5., Kyseľ – 4.6., Bednárik – 4.6. – 6.6., Čordáš – 19.6.

9. Ospravedlnenia DZ: 



Chovan – 4.6. – 5.6., Kučera – 7.6. – 19.6., Kalocsai – 18.6. – 26.6.

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. Stredoslovenský  futbalový  zväz  v rámci  projektu  PPTF  -  Program  podpory  talentovaných  futbalistov
organizuje Letné športové tábory v Bobrovci pre hráčov ročníka 2010 od 05.06. – 09.06.2022 ( nedeľa –
štvrtok ) a pre hráčov ročníka 2009 od 12.06. – 16.06.2022 
( nedeľa – štvrtok ).
 LŠT je určený len pre hráčov mimo klubov s licenciou UTM a Akadémia. Pozvánky pre  hráčov sú posielané
poštou alebo mailom na adresu rodičov pozvaných hráčov. Vybavuje Ján Štrba – koordinátor mládeže SFZ (
tel: 0905 482 164, jan.strba@futbalsfz.sk)

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.

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