
Spravodajca č.46/2021-22 27.05.2022

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:
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:
3. Odstupujeme na DK FK Belá za nerešpektovanie nariadenia ŠTK zo Spravodajcu SsFZ 
č. 44/2021 – 2022, správa ŠTK bod 3.
Kováčová-Kalinovo (nefunkčná tabuľa)-akceptujeme
Vavrečka – T.Štiavnička (lekár-vedúci –oba kluby) – upozorňujeme v prípade opakovania odstúpime na DK. 
Strečno-Varín –Varín ( lekár –vedúci)
4. Žiadame FK Podkonice pod následkom disciplinárnych opatrení o písomné zaslanie prijatých opatrení ohľadom 
zabezpečenia bezpečného odchodu rozhodcov z HP v polčasovej prestávke a po skončení stretnutia, v termíne do 
01.06.2022.
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      

 28.05.2022 (sobota) o 14:00 25.kolo III. liga Lučenec – Martin (Martin 10€ v MZF)
 28.05.2022 (sobota) o 16:00 23.kolo V. liga D Tomášovce – V. Blh (10€ v MZF)
 28.05.2022 (sobota) o 17:00 25.kolo III. liga Žarnovica – R. Sobota
 28.05.2022 (sobota) o 17:00 25.kolo III. liga D. Kubín – Žarnovica (v O. Podzámku)
 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
 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 
 18.06.2022 (sobota) o 17:00 26 kolo V.liga B Vavrečka - Bystrička

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

8. Neschválené zmeny hracích dní a časov:
 OFK Slovenská Ľupča TJ - Slovan Dudince
 OŠK Švošov- TJ Tatran Chlebnice

Komisia mládeže (predseda Jaroslav Dráb)
Kontakt: kmssfz@gmail.com
1.Navrhovaná úprava súťaži na ročník 2022/23:
III. liga U 19+17 – podľa počtu prihlásených FK bude vytvorený model súťaže
IV. liga U 19 – 3 sk. max po 12 účastníkov –   A – FK z ObFZ – CA, ZA, DK, MT a LM
                                                                                 B – FK z ObFZ – BB, ZV a ZH
                                                                                 C – FK z ObFZ – RS, LS a VK
V. liga U 19 – 2.sk – 12-max 14 účastníkov -  A – FK z ObFZ – CA a ZA
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                                                                                 B – FK z ObFZ – DK, LM a MT
JUH – zrušená – spojenie so IV.  a vznik 2 sk. IV. ligy
IV. a V. liga by sa hrala klasický dvoj kolovo. Aj pri doraste ešte pracujeme na nejakej forme konfrontácie medzi FK
medzi oblasťami.
U 15+13  - spojenie II. a III. ligy a vytvorenie 4 sk. II. ligy max. po 12 FK – D – FK z ObFZ – RS, LC a VK
                                                                                                                                    B – FK z ObFZ – DK a LM
                                                                                                                                    C – FK z ObFZ – BB, ZV a ZH
 Sk. A – FZ z ObFZ CA, ZA a MT z II. ligy doplnené na 12 účastníkov  najlepšími z III. ligy sk. A
FK odohrajú 1 kolovo jesennú časť a potom sa rozdelia podľa umiestnenia do sk. o 1-6.a 7-12.miesto. Následne
víťazi  sk.  A a B ,  resp.  C a D odohrajú  semifinále  doma a vonku a víťazi  odohrajú  na neutrálnom ihrisku MFS
o majstra SsFZ.    
III. liga sk. A – FK z ObFZ – CA, ZA a MT – klasicky dvoj kolovo.
2.Začiatok jesennej časti by bol 27-28.8 a koniec 29-30.10.2022. Jarná časť by začínala 25-26.3.2023. V prípade
veľmi dobrého počasia na jeseň by sa prípadne predohralo 1 kolo.
3.Stretnutie KM s FK sa uskutoční 31.5. o 17:00 vo Zvolene na Strážach ( tam, kde minule) pre všetky  južné ObFZ ,
1.6. o 17:30 v Ružomberku na štadióne pre ObFZ – LM, DK a MT ObFZ – CA , ZA a 7.6. o 17:30 na štadióne
v Gbeľanoch. Žiadame FK o max. možnú účasť, aby sme sa mohli  o pripravovaných zmenách dohodnúť. Vítaní
budú aj zástupcovia z ObFZ .

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Schvaľuje:
II. liga WU15:
11. kolo: Trstená - Pohronie 1.6. o 17:00 (+ poplatok v MZF za zmenu termínu pod 10 dní pred MFS),
12. kolo: Pohronie - Zvolen v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Dolná Ždaňa.

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 735: Boris Mušuka 1452617 (MŠK Tisovec, II. liga MŽ U13 skupina JUH), vylúčený za surovú hru, podľa čl. 46/1
DP. DS - 1 súťažné stretnutie (ďalej “s.s.”) podľa čl. 46/2a DP, od 22.05.2022
U 736: Tomáš Alexander Šťastný 1343046 (TJ Slovan Dudince, IV. liga dorast U19 skupina JUH), vylúčený za
telesné napadnutie na hracej ploche, podľa čl. 49/1b DP. DS - 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 22.05.2022
U 737: Marián Staš 1364258 (TJ Oravan Rabča, IV. liga dorast U19 skupina Sever), vylúčený za hrubé nešportové
prejavy voči delegovanej osobe, podľa čl. 48/1c DP. DS - 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 22.05.2022
U 738: Martin Giertl  1303987  (ŠK Prameň Kováčová, TIPOS III. liga STRED), vylúčený za narušenie riadneho
priebehu hry, podľa čl. 45/1b DP. DS - 1 s. s., podľa čl.  45/2 DP, od 23.05.2022
U 739: Róbert Dlhoš 1159416 (FK Podkonice, TIPOS III. liga STRED), vylúčený za telesné napadnutie na hracej
ploche, podľa čl. 49/1a DP. DS - 2 s. s., podľa čl. 49/2a DP, od 23.05.2022
U 740: Martin Paľov 1243498 (TJ Tatran VLM Pliešovce, IV. liga skupina JUH), vylúčený za narušenie riadneho
priebehu hry, podľa čl. 45/1b DP. DS - 1 s. s., podľa čl. 45/2 DP, od 23.05.2022
U 741: Lukáš Betka 1167286 (ŠK Partizán Čierny Balog, IV. liga skupina JUH), vylúčený za narušenie riadneho
priebehu hry, podľa čl. 45/1b. DP. DS - 1 s. s., podľa čl. 45/2 DP, od 23.05.2022
U 742: Tomáš Hofer  1293701  (TJ Pokrok Stará Bystrica,  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 23.05.2022
U 743: Šimon Hanuliak 1374627 (FA UNITED Nededza - Kotrčiná Lúčka - Gbeľany, III. liga MD U17), vylúčený za
narušenie riadneho priebehu , podľa čl. 45/1b DP. DS - 1 s. s., podľa čl. 45/2 DP, od 23.05.2022
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 744: Oliver Valko 1284669 (MFK Žarnovica TIPOS III. Liga STRED), od 19.05.2022
U 745: Matej Považanec 1241717 (MFK Zvolen, IV. liga skupina JUH), od 22.05.2022
U 746: Erik Vierik 1278286 (OŠK Bešeňová, IV. liga skupina SEVER)
U 747: Miroslav Tomaštík 1292267 (TJ Sokol Zubrohlava, V. liga skupina B)
U 748: Jakub Zelienka 1286679 (FO Tatran Sučany, V. liga skupina B), všetci od 23.05.2022
DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:
U 749: Matej Vaso 1349818  (MŠK Tisovec, IV. liga dorast U19 skupina JUH)
U 750: Tadeáš Lisko 1402872  (ŠK Radoľa, V. liga dorast U19 skupina A), obaja od 22.05.2022
U 751: Ján Pavlica 1165490 (TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, V. liga skupina A)
U 752: Patrik Beháň 1165708 (FK Strečno, V. liga skupina A)
U 753: Marek Beháň 1180252 (FK Strečno, V. liga skupina A)
U 754: Adam Kulas 1319325 (TJ Slovan Skalité, V. liga skupina A)
U 755: Matej Majerčík 1178540 (MFK Revúca, V. liga skupina D)
U 756: Erik Adamec 1139020 ( 1.FK Buzitka, V. liga skupina D), všetci od 23.05.2022
Uznesenia týkajúcich sa hrubého nešportového správania a ostatných oznamov v zmysle DP:
U 757: Rostislav Dembický 1246931 (Vedúci/tímový manažér ŠK Radoľa, V. liga dorast U19 skupina A), berie na
vedomie  vyjadrenie  menovaného a na základe  Zápisu  o  stretnutí  (ďalej  len  “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
podľa čl. 48/1a, DP.  DS - 2 s.s. pozastavenie výkonu športu a výkonu funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK
Radoľa od 15.05.2022, podľa čl. 48/2a DP. Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia pod U 716.



U 758: Erik Pálka 1325314 (MFK Krupina, IV. liga dorast U19 skupina JUH), na základe podnetu KM SsFZ, ZoS a
vlastných zistení začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart v MFS 19. kola IV. ligy dorast U19 medzi TJ
Slovan Dudince - MFK Strojár Krupina dňa 18.05.2022 počas pozastavenia športovej činnosti udelenej v U709 s
platnosťou  od  15.05.2022,  žiada  menovaného  o  písomné  vyjadrenie  prostredníctvom  ISSF,  do  31.05.2022.
Predbežným  ochranným  opatrením  pozastavuje  výkon  športovej  činnosti  a  akejkoľvek  funkcie  vo  všetkých
stretnutiach MFK Krupina od 27.05.2022 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a; čl. 43/1,2a,4 DP.
U 759:  Lucia Šimková 1414950 (vedúci/tímový  manažér  MFK Krupina,  IV.  liga dorast  U19 skupina  JUH),  na
základe podnetu KM SsFZ, ZoS a vlastných zistení začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart hráča Erik
Pálka 1325314 v MFS 19. kola IV. ligy dorastu U19 medzi TJ Slovan Dudince - MFK Strojár Krupina dňa 18.05.2022
počas pozastavenia športovej činnosti udelenej v U709 s platnosťou od 15.05.2022, žiada o písomné vyjadrenie
prostredníctvom ISSF, do 31.05.2022. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie a
športovej činnosti vo všetkých stretnutiach MFK Krupina od 27.05.2022 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a;
čl. 43/1,2a,4 DP. 
U 760: Marián Valica 105102 (tréner MFK Krupina, IV. liga dorast U19 skupina JUH), na základe podnetu KM SsFZ,
ZoS a vlastných zistení začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart hráča Erik Pálka 1325314 v MFS 19. kola
IV. ligy dorastu U19 medzi TJ Slovan Dudince - MFK Strojár Krupina dňa 18.05.2022 počas pozastavenia športovej
činnosti  udelenej  v  U709  s  platnosťou  od  15.05.2022, žiada  o  písomné  vyjadrenie  prostredníctvom  ISSF  do
31.05.2022. Predbežným  ochranným  opatrením  pozastavuje  výkon  akejkoľvek  funkcie  a  športovej  činnosti  vo
všetkých stretnutiach MFK Krupina od 27.05.2022 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a; čl. 43/1,2a,4 DP. 
U 761: MFK Krupina (MFK Krupina IV.  liga dorast  U19 skupina JUH),  na základe podnetu KM SsFZ,  ZoS a
vlastných zistení začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart hráča Erik Pálka 1325314 v MFS 19. kola IV.
ligy dorastu U19 medzi TJ Slovan Dudince - MFK Strojár Krupina dňa 18.05.2022 počas pozastavenia športovej
činnosti  udelenej  v  U709  s  platnosťou  od  15.05.2022,  žiada   o  písomné vyjadrenie  prostredníctvom ISSF,  do
31.05.2022.
U 762: MŠK Fomat Martin (TIPOS III. liga STRED), na základe nerešpektovania uznesenia U 724 o disciplinárnom
konaní v ktorom žiada písomný doklad o vysporiadaní vzniknutej škody na  majetku FTC Fiľakovo fanúšikmi klubu
MŠK Fomat Martin zo stretnutia 23.kolo TIPOS III.liga STRED FTC Fiľakovo - MŠK Fomat Martin podľa čl. 58/1c DP.
DS - pokarhanie, podľa čl. 58/3 DP, čl. 64/1b DP, 11/1 DP. Zároveň ukladá klubu povinnosť vysporiadať vzniknutú
škodu na majetku FTC Fiľakovo v zmysle Správy delegáta zväzu a fotodokumentácie pod ďalšími disciplinárnymi
sankciami, v termíne do 07.06.2022 
U 763: FK Mesta  Tornaľa,  berie  na  vedomie splnenie  U732.  Ruší  účinky predbežného ochranného opatrenia
uloženého v U732.
U 764: MŠK Novohrad Lučenec, berie na vedomie splnenie U734 a zároveň ruší účinky predbežného ochranného
opatrenia uloženého v U734.
U 765: FK Podkonice  (TIPOS III. liga Stred), na základe podnetu rozhodcu cez ISSF, správy delegáta zväzu a
vlastných zistení, začína disciplinárne konanie za HNS priaznivca klubu, telesné napadnutie delegovanej osoby po
skončení stretnutia 24. kola FK Podkonice – MFK Dolný Kubín dňa 22.05.2022 podľa čl.71/1,2,3a,b,g DP a určuje
ochranné  opatrenia v  príkaze  (podľa  čl.43/1,4  DP),  aby  klub  FK  Podkonice  v  nasledujúcich  majstrovských
domácich stretnutiach TIPOS III. ligy Stred:
a) odohral  majstrovské stretnutia bez prítomnosti  všetkých divákov,  stretnutia sa môžu zúčastniť  len hráči  a
členovia  realizačných  tímov  a  funkcionári  zúčastnených  FK  uvedení  v  mennom  zozname  odovzdanom  pred
stretnutím delegátovi zväzu, delegované osoby, členovia usporiadateľskej služby, podľa čl. 26/1,5 a čl. 43/2j DP
b)  zvýšil počet  členov  usporiadateľskej  služby  na  12  usporiadateľov  a  4  členov  bezpečnostnej  služby na
zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti na domácich stretnutiach až do konečného rozhodnutia DK, podľa
čl.43/2m DP, s účinnosťou od 27.05.2022
c) zabezpečil  na hlavnej  tribúne  vymedzenie bezkontaktnej  zóny  po oboch stranách schodiska  najmenej  2
metre prenosným zariadením a zároveň predloží ŠTK SsFZ a DK SsFZ dokumentáciu o jej realizácii, ktoré bude
účinné na majstrovských stretnutiach až do konečného rozhodnutia DK, čl. 43/2t DP, v termíne do 31.05.2022.
d) zabezpečil zákaz vstupu fyzickej osobe priaznivcovi Petrovi Homolovi, narodený 30.04.1971 do areálu štadióna
FK Podkonice, podľa čl. 43/2h, čl. 20/2 DP, od 27.05.2022
U 766:  FK Podkonice  (TIPOS III.  liga  Stred),  berie  na  vedomie  písomné  vyjadrenie  Roman Patráš  1082450
(klubový ISSF manažér) a v nadväznosti na U765,predvoláva z 24.kola TIPOS III. Liga medzi FK Podkonice – MFK
Dolný Kubín dňa 22.05.2022:  zástupcu klubu  Ondrej  Kostúr 1061263, hlavného usporiadateľa  Jaroslav Barla
1437155 na zasadnutie DK SsFZ dňa 02.06.2022 o 17:00 hod. v sídle ObFZ Zvolen. Účasť nutná pod ďalšími DS.    
U 767: Tomáš Plavecký 1282277 (rozhodca), Matúš Dobrík 1312724 (AR1), Zuzana Pavlendová 1312464 (AR2),
Ľudovít Hrmo 1311977 (delegát zväzu).  Predvoláva menovaných na  zasadnutie DK SsFZ 02.06.2022 o 17:00
hod. v sídle ObFZ Zvolen. Účasť nutná pod ďalšími DS. Zároveň určuje ochranné opatrenia v príkaze obmedzenia
výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a DP:
a) rozhodcu  Tomášovi Plaveckému 1282277, Matúšovi Dobríkovi 1312724 a Zuzane Pavlendovej 1312464,
b)  delegáta zväzu Ľudovítovi  Hrmovi 1311977,  vo všetkých stretnutiach SsFZ, od 27.05.2022  do konečného
rozhodnutia DK.

U 768: FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa  (V. liga dorast U19 skupina C), na základe podnetu KM SsFZ
v stretnutí 6. kola nadstavby V. liga dorast U19 skupina C zo dňa 21.05.2022, medzi FK Pohronie Žiar nad Hronom
Dolná Ždaňa (B) - ŠFK Kremnica za porušenie kap. XVIII/1 RS 2021/22 - nenahrávanie videozáznamu z MFS, podľa
čl. 64/1a DP, DS - 50 € pokuta, podľa čl. 64/4 DP.
U 769: ŠK Belá (V. liga skupina A) na základe podnetu ŠTK za nerešpektovanie nariadení ŠTK  Spravodajca č.
44/2021-2022 správa ŠTK bod 3,   Spravodajca č.  45/2021-2022 uverejneného v správe ŠTK dňa 20.05.2022 o
zákaze vykonávať v MFS viac funkcií, DS - pokuta 200 €, čl. 64/1a, 4 DP.



U 770:  Ondrej  Balán  1253327  (Rozhodca),  na  základe  podnetu  KR SsFZ  za  oneskorené  ospravedlnenie  sa
rozhodcu z delegácie na MFS.  DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 07.06.2022 (doklad o
úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ) pod ďalšími DS v zmysle DP. Podľa čl. 64/1a, 5, čl. 11 DP.
U 771:  Michal  Duraj  1187759  (Rozhodca),  na  základe  podnetu  KR  SsFZ  za  oneskorené  ospravedlnenie  sa
rozhodcu z delegácie na MFS.  DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 07.06.2022 (doklad o
úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ) pod ďalšími DS v zmysle DP. Podľa čl. 64/1a, 5, čl. 11 DP.
U 772: Róbert Chmúrny 1058739 (Rozhodca),  na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa
rozhodcu z delegácie na MFS.  DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 07.06.2022 (doklad o
úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ) pod ďalšími DS v zmysle DP. Podľa čl. 64/1a, 5, čl. 11 DP.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 2. júna 2022 v sídle ObFZ Zvolen, Nám. SNP 35/48 1. poschodie
vľavo (bývalá budova OU Zvolen) 960 01 Zvolen
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: TJ Oravan Rabča U19 (OFK Teplička nad Váhom – TJ Oravan Rabča) – sťažnosť

nespĺňa  náležitosti  kapitoly  XIX,  ods.  1,  písm.  b)  RS  2021/2022  (neuvedenie  presného  času  podľa
videozáznamu zverejneného na futbalnete),  uhradiť poplatok 40 € v MZF, MFK Zvolen (MFK Zvolen – FC 98
Hajnáčka) – sťažnosť nespĺňa náležitosti kapitoly XIX, ods. 1, písm. b) RS 2021/2022 (voči ŽK nie je možné sa
sťažovať, pokiaľ nie je súčasťou ČK po 2. ŽK),  uhradiť poplatok 40 € v MZF,  ŠK Partizán Čierny Balog (TJ
Sklotatran Poltár - ŠK Partizán Čierny Balog) – sťažnosť neopodstatnená, zároveň nespĺňa náležitosti kapitoly
XIX, ods. 1, písm. b) RS 2021/2022 (voči dvom situáciám uvedeným v sťažnosti sa nie je možné sťažovať),
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. Ospravedlnenia R: 
Vician – 8.7. – 22.7., Foltán – 12.6., Kyseľ – 15.6. – 16.6., 23.6., 25.6., Verdžák – 10.6. – 11.6., Chmúrny - 
28.5. (oneskorene), 4.6.,  Bulla – 6.6. – 9.6., 11.6. – 12.6., 14.6., 16.6. – 18.6., 21.6. – 24.6., 27.6. – 
29.6., Čuboň – 6.6. – 30.6., Škvarek – 4.6., Kaličiak – PN, Valíček – 4.6., Hrobárik – 4.6., 18.6.

7. Ospravedlnenia DZ: 
Dobos – 4.6., Piaček – 11.6., 18.6., Kubinec – 11.6.

Trénersko – metodická komisia (predseda Marián Petrok)
1. 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  06.06.2022.  Podrobné  informácie  ohľadom  organizácie
seminára, programu podujatia a prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SsFZ (www.ssfz.sk) – úvodná
stránka - oznamy.

2. 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)

http://www.ssfz.sk/


Matričná komisia
Na základe podnetu ŠK Demänová žiadame TJ Družstevník Liptovská Štiavnica v termíne do 01.06.2022 uhradiť
rozdiel vo výške 550 e v zmysle RaPP čl.37 b tabuľka 3 za transfer hráča Martin Matula R.Č 1280513 zo dňa
14.7.2021 pod následkom odstúpenia DK SsFZ . Doklad o úhrade zaslať na sekretariát SsFZ.

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.
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