
Spravodajca č.47/2021-22 3. 6. 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 kolónke 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: 
Oznamuje klubom Tipos 3 ligy, že na základe požiadavky KR SsFZ, ŠTK nariaďuje odohranie 
predposledného kola (27.kolo) a posledného kola (28.kolo) v SOBOTU 11.06 resp.18.06.2022 o 17:30 hod. 
 
Barážové stretnutia sa odohrajú nasledovne: 

1. 4Juh : 4 Sever miesto konanie Brezno 21.06.2022 o 18:00 

2. 5 sk. A : 5 sk. B miesto konania Žabokreky 22.06.22 o 18:00 

3. 5 sk. C : 5 sk. D miesto konania Hnúšťa 22.06.2022 o 18:00 

 

Nové názvoslovie súťaží v ročníku 2022/2023 
MRS-4. liga /terajšia 3 liga/ 
5 liga /terajšia 4. liga/ 
6.liga /terajšia 5. liga/ 
 
Upozorňujeme kluby, že prihlášky do nového súťažného ročníka je možné podať do 24.06.2022 do 23:59hod 
 
Upozorňujeme kluby, že na stránkeSsFZ v časti /komisie-ŠTK/ budú zverejnené podmienky pre zaradenie 
mužstiev do nových súťaží SsFZ v budúcom ročníku 22/23. 
 
Prihlášky do súťaže SC je potrebné sledovať v US SFZ ako aj termín podania prihlášky. 
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: 
Odstupujeme na DK FK Belá za nerešpektovanie nariadenia ŠTK zo Spravodajcu SsFZ 
č. 44/2021 – 2022, správa ŠTK bod 3.Opakovanie nesplnenia požiadaviek ŠTK 
Odstupujeme na DK Partizán Čierny Balog za opakované porušenie. 
Odstupujeme na DK FK Varín za opakované porušenie 
Upozorňujeme: 
OFK Teplička n/Váhom za dodržiavanie nástupu na stretnutie. 
FK Bitarová -vedúci-fyzio /zdvojená funkcia/ 
FK Dudince- dodržiavanie RS SsFZ aj na náhradnej hracej ploche. 
 
3. ŠTK berie podanie FK Podkoníc a akceptuje ich podanie a súhlasí s opatreniami, ktoré boli navrhnuté. 
4. 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. 
5. 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 
 

 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  

 17.06.2022(piatok) o 18:00 26.kolo V.liga A S.Bystrica- Kotešová 

 17.06.2022(piatok) o 17:30 26.kolo IV.liga S Staškov – KNM 
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 17.06.2022(piatok) o 17:30 26.kolo IV.liga J Pliešovce- Č.Balog 

 18.06.2022(sobota) o 18:00 26.kolo IV.liga J Medzibrod - Hajnáčka 

6.Zmena farby dresov: Veľký Krtíš základné farby – biela, čierna, čierna 
      Čebovce základné farby – žltá, žltá, žltá 
7.ŠTK ruší stretnutie 24.kola V.liga D Hnúšta – Opatovská N/Ves  – prípad odstupuje DK 
  
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  
Nakoľko v južných ObFZ je veľmi nízky počet FK v súťažiach U 19, je možnosť v prípade záujmu FK o navýšenie 
počtu účastníkov v IV. lige. Následne by bol vytvorený model súťaže podľa počtu účastníkov.  
V. liga U 19 – 2.sk – 12-max 14 účastníkov -  A – FK z ObFZ – CA a ZA 

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  

V prípade väčšieho počtu záujemcov o dvojičkovú súťaž aj tu bude možné navýšiť počet účastníkov a aj tu by bol 
upravený model súťaže.  
Sk. A – FK 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 U 15+13 - sk. A – FK z ObFZ – CA, ZA a MT – klasicky dvoj kolovo.  
2.V ISSF sú už vytvorené súťaže na novú sezónu. Žiadame preto všetky FK, aby pri podávaní prihlášok vypĺňali 
všetky kolónky, ale hlavne aby poriadne zvážili, či na danú súťaž majú dostatočne široký káder hlavne pri 
dvojičkových súťažiach a funkcionárov, čo to budú robiť. Termín podávania prihlášok je do 22.6.2022. 
Upozorňujeme všetky FK, že podanie prihlášky ešte nie je zárukou zaradenia FK do súťaže. Nakoľko začiatok 
mládežníckych súťaži je neskôr ako pri dospelých, upozorňujeme FK, aby pri požiadavke na predzápasy si poriadne 
preštudovali Bergerové tabuľky a napasovali si čísla podľa potreby.  
3.Hracie dni pre mládež – dvojičkové súťaže – sobota resp. nedeľa pri pred zápasoch. Pri doraste, ak hrávajú 
dokázateľne minimálne 3 hráči pravidelne aj za mužov, umožníme hrací deň piatok tak, aby to nerobilo problémy 
súperovi ( dochádzka hráčov z internátov ap.) V takomto prípade doporučujeme hrací čas v sobotu doobeda.  
4.Začiatok jesennej časti by bol 27-28.8 a koniec 29-30.10.2022. Jarná časť by začínala 1-2.4..2023. V prípade 
veľmi dobrého počasia na jeseň by sa prípadne predohralo 1 kolo.  
5.Ďakujeme všetkým FK ako aj funkcionárom z ObFZ, ktorí prišli na stretnutie s KM a svojimi podnetnými návrhami 
prispeli ku konštruktívnej diskusii. Ďalšie stretnutie KM s FK ObFZ – CA , ZA a sa uskutoční 7.6. o 17:00 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. Kontumuje:  
II. liga žiačky WU15 - 12. kolo: Lučenec - Trstená 3:0 (SP čl. 82/1/b). FK Slovan trstená odstupuje na DK - 1. prípad. 

 

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 773: Marián Rovňaník 1128376 ( FK Tatran Turzovka IV. liga SEVER), vylúčený za hrubé nešportové prejavy 
voči delegovanej osobe, podľa čl. 48/1c DP. DS - 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 23.05.2022  
U 775: Marián Pogoda 1389652 (masér, OFK Teplička nad Váhom IV. liga Sever), vylúčený za hrubé nešportové 
prejavy voči delegovanej osobe, podľa čl. 48/1c DP. DS - 2 týždne nepodmienečné pozastavenie akejkoľvek 
funkcie a výkonu športu vo všetkých stretnutiach OFK Teplička nad Váhom, podľa čl. 48/2b DP, od 29.05.2022 U 
776: Matúš Staš 1349089 ( TJ Tatran Chlebnice V. liga dorast U19 skupina B), vylúčený za hrubé nešportové 
prejavy voči delegovanej osobe , podľa čl. 48/1c, DP. DS - 2 týždne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 48/2b, 
DP, od 29.05.2022  
U 777: Gabriel Conrado Moreira 1457102 (FK Mesta Tornaľa, IV. liga skupina Juh), vylúčený za narušenie 
riadneho priebehu hry, podľa čl. 45/1b DP. DS - 1 súťažné stretnutie (ďalej s.s.), podľa čl. 45/2 DP, od 30.05.2022 
 
U 778: Dávid Jakab 1251047 (TJ Vinohrad Čebovce, V. liga skupina D), vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči 
delegovanej osobe, podľa čl. 48/1c DP. DS - 3 týždne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 48/2b DP, od 
30.05.2022  
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U 779: Hasan Kliment 1319633 (OFK Olováry, V. liga skupina D), vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči 
súperovi, podľa čl.47/1b DP. DS - 2 týždne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.47/2b DP, od 30.05.2022  
U 780: Tomáš Tóth 1044743 (tréner FK Jesenské, V. liga skupina D), vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči 
delegovanej osobe, podľa čl.48/1c DP. DS - 2 týždne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie , podľa čl.48/2b 
DP, od 30.05.2022 



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 774: Martin Ižip 1161541 (ŠK Dynamo Diviaky IV. liga SEVER), od 23.05.2022 
U 781: Mário Havran 1404088 (ŠK Heľpa, V. liga dorast U19 skupina C), od 29.05.2022  
U 782 : Andrej Zuber 1337697 (TJ Tatran Chlebnice V. liga dorast U19 skupina B), obaja od 29.05.2022  
U 783: Adrian Molnár 1332304 (FK Mesta Tornaľa, IV. liga skupina Juh), od 30.05.2022 
DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 
U 784:Martin Pleva 1308061 (FK Tatran Turzovka, IV. liga skupina Sever), od 29.05.2022 
U 785: Branislav Ďurana 1287641 (TJ Jednota Bánová, TIPOS III. liga Stred) 
U 786: Ján Segeč 11649664 (TJ Baník Kalinovo TIPOS III. liga Stred)  
U 787: Marcel Nákačka 1316054 (ŠK Olympia Bobrov, IV. liga skupina Sever) 
U 788: Martin Auxt 1282051 (ŠK Partizán Čierny Balog, IV. liga skupina Juh) 
U 789: Marián Seko 1173623 (TJ Pokrok Stará Bystrica, V. liga skupina A) 
U 790: Ján Král 1279978 (ŠK Sásová, V. liga skupina C) 
U 791: Šimon Záchenský 1272588 (MFK Strojár Krupina, V. liga skupina C)  
U 792: Tadeáš Pánik 1332127 (MFK Nová Baňa, IV. liga dorast U19 skupina Juh)  
U 793: Dominik Segeč 1371424 (FK Iskra Hnúšťa, IV. liga dorast U19 skupina 

Juh), všetci od 30.05:2022  
DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.  
37/6a DP: 
U 794: Attila Nemčok 1161304 (tréner TJ Vinohrad Čebovce, V. liga skupina D), od 30.05.2022  
Uznesenia týkajúcich sa hrubého nešportového správania a ostatných oznamov v zmysle DP:  
U 795: Marek Bobček 1289313 (MFK D. Kubín TIPOS III. liga STRED), berie na vedomie podnet KR SsFZ zo 
stretnutia 24. kola TIPOS III. ligy STRED medzi FK Podkonice - MFK Dolný Kubín dňa 22.05.2022, bez prijatia 
ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c.  
U 796: René Doboš 1259486 (TJ Ipeľ Balog nad Ipľom V. liga skupina D), berie na vedomie podnet KR SsFZ zo 
stretnutia 24. kola V. ligy skupiny D medzi TJ Ipeľ Balog nad Ipľom - OFK Olováry dňa 29.05.2022 , bez prijatia 
ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c.  
U 797: Erik Pálka 1325314 (MFK Strojár Krupina, IV. liga dorast U19 skupina JUH), berie na vedomie vyjadrenie k 
U758. Na základe podnetu KM SsFZ, ZoS a vlastných zistení 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, podľa čl. 53/ 1 DP. DS - 1 mesiac nepodmienečne pozastavenie 
výkonu športu, podľa čl. 53/2b DP, od 03.06.2022. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U758.  
U 798: Lucia Šimková 1414950 (vedúci/tímový manažér MFK Strojár Krupina, IV. liga dorast U19 skupina JUH), 
berie na vedomie vyjadrenie k U759. Na základe podnetu KM SsFZ, ZoS a vlastných zistení 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, podľa čl. 53/1 DP. 
DS - 1 mesiac nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach MFK Krupina, podľa 
čl. 53/3b DP, od 27.05.2022. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U759.  
U 799: Marián Valica 1015102 (tréner MFK Strojár Krupina, IV. liga dorast U19 skupina JUH), berie na vedomie 
vyjadrenie k U760. Na základe podnetu KM SsFZ, ZoS a vlastných zistení 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, podľa čl. 53/1 DP. DS - 1 mesiac 
nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach MFK Krupina, podľa čl. 53/3b DP, od 
27.05.2022. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U760.  
U 800: MFK Strojár Krupina (IV. liga dorast U19 skupina JUH), berie na vedomie vyjadrenie k U761. Na základe 
podnetu KM SsFZ, ZoS a vlastných zistení 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, podľa čl. 53/1DP. DS - 100 € pokuta, podľa čl. 53/5 a čl. 12/1, 6 DP.  
U 801: TJ Sklotatran Poltár, berie na vedomie splnenie U733 a zároveň ruší účinky predbežného ochranného 
opatrenia uloženého v U733  
U 802: FK Slovan Trstená (II. liga žiačky WU15), na základe podnetu KŽF SsFZ a vlastných zistení za 
nenastúpenie mužstva (1. prípad) na MFS 12. kola II. ligy žiačok WU15 medzi MŠK Novohrad Lučenec - FK Slovan 
Trstená dňa 28.05.2022 podľa čl. 82/1b SP. DS - 50 € pokuta, podľa čl. 59 DP. 
U  803:  Ján  Gombala 1127621  (Rozhodca),  na  základe  Správy  delegáta  zväzu  a  vlastných  zistení  začína  
disciplinárne konanie za porušenie čl. 7/2,3 Etického kódexu SFZ dostavenie sa na stretnutie 22. kola V. ligy skupiny 
B medzi TJ Tatran Chlebnice - FO Tatran Sučany dňa 22.05.2022 v stave, ktorý vylučuje spôsobilosť rozhodovať 
stretnutie alebo plniť si svoje povinnosti, podľa čl. 64/1a DP; a žiada o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do  
07.06.2022. Zároveň určuje ochranné opatrenie v príkaze obmedzenia výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a DP od  
02.06.2022, do konečného rozhodnutia DK.  
U 804: ŠK Belá (V. liga skupina A), na základe vlastných zistení za nahratie neúplného videozáznamu ( prvý polčas 
nahratý 44:05, druhý polčas 44:05 nezaznamenaný odchod DO a hráčov z hracej plochy.), z MFS 23. kola V. ligy 
skupiny A ŠK Belá - TJ Slovan Skalité dňa 29.05.2022 podľa kap. XVII bod 1 RS SsFZ 2021/2022. DS - 
upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať celý videozáznam v dodatočne určenom termíne 
do 07.06.2022 pod následkami ďalších DS.  
U 805: ŠK Čierne (V. liga skupina A), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nahratie neúplného videozáznamu ( 
druhý polčas video bez obrazu), z MFS 23. kola V. ligy skupiny A ŠK Čierne - FK Strečno dňa 29.05.2022 podľa 
kap. XVII bod 1 RS SsFZ 2021/2022. DS - upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať celý 
videozáznam v dodatočne určenom termíne do 07.06.2022 pod následkami ďalších DS. 



U 806: OTJ Hontianske Nemce (V. liga skupina C), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nenahratie 
videozáznamu, z MFS 23. kola V. ligy skupiny C OTJ Hontianske Nemce - OŠK Dobrá Niva dňa 29.05.2022 podľa 
kap. XVII bod 1 RS SsFZ 2021/2022. DS - upozornenie podľa čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať celý 
videozáznam v dodatočne určenom termíne do 07.06.2022 pod následkami ďalších DS.  
U 807: OFK Slovenská Ľupča (V. liga skupina C), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nahratie neúplného 

videozáznamu ( nenahratý začiatok druhého polčasu 34:35), z MFS 23. kola V. ligy skupiny C OFK Slovenská Ľupča  
- FK Filjo Ladomerská Vieska dňa 27.05.2022 podľa kap. XVII bod 1 RS SsFZ 2021/2022. DS - upozornenie podľa 
čl. 10 DP a žiada o splnenie povinnosti nahrať celý videozáznam v dodatočne určenom termíne do 07.06.2022 pod 
následkami ďalších DS.  
U 808: ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová (V. liga dorast U19 skupina B),berie na vedomie podnet KR SsFZ, bez 
prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c.  
U 809: FK Podkonice (TIPOS III. liga Stred), na základe podaní delegovaných osôb (R, AR1, AR2, DZ) na DK 
prostredníctvom ISSF, výpovedí zástupcov klubu a delegovaných osôb na zasadnutí DK SsFZ dňa 02.06.2022 a 
vlastných zistení, za HNS priaznivcov domáceho klubu, pokus o telesné napadnutie delegovanej osoby po skončení 
stretnutia 24. kola FK Podkonice – MFK Dolný Kubín dňa 22.05.2022 podľa čl. 58/2a,c DP a ukladá disciplinárne 
sankcie:  
a) odohrať 2 súťažné stretnutia na domácom štadióne 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, od 23.05.2022,  
b) zabezpečiť zákaz vstupu fyzickej osobe priaznivcovi Petrovi Homolovi, narodený 30.04.1971 do areálu štadióna 
FK Podkonice, podľa čl. 20/1,2 DP, od 27.05.2022 do 30.06.2023,  
c) pokutu 500 € (HNS priaznivcov družstva voči DO po skončení stretnutia pri odchode z HP a pokus o telesné 
napadnutie R), podľa kap. XVII RS a čl. 58/3 DP,  
d) určuje ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze zvýšiť minimálny počet členov usporiadateľskej služby 
na 12 usporiadateľov a 4 členov bezpečnostnej služby na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti na 
domácich stretnutiach, podľa čl. 43/2m DP, s účinnosťou od 27.05.2022 do 31.08.2022,  
e) určuje ochranné opatrenie spočívajúce v zabezpečení vymedzenia bezkontaktnej zóny na hlavnej tribúne 
po oboch stranách schodiska najmenej 2 metre prenosným zariadením, podľa čl. 43/2t DP, od 27.05. 2022.  
Ruší účinky ochranného opatrenia U 765.  
U 810: Tomáš Plavecký 1282277 (Rozhodca), na základe podaní delegovaných osôb (R, AR1, AR2, DZ) na DK 
prostredníctvom ISSF, výpovedí zástupcov klubu a delegovaných osôb na zasadnutí DK SsFZ dňa 02.06.2022 a 
vlastných zistení, za neuvedenie závažných nedostatkov bezprostredne po stretnutí 24. kola TIPOS III. ligy medzi 
FK Podkonice – MFK Dolný Kubín dňa 22.05.2022 - HNS priaznivcov domáceho družstva voči delegovaným 
osobám a pokus o telesné napadnutie rozhodcu priaznivcom domáceho družstva pri odchode z hracej plochy do 
šatní po skončení stretnutia, podľa čl. 63/1b DP. DS - 1 mesiac pozastavenie výkonu funkcie, s podmienečným 
odkladom výkonu disciplinárnej sankcie na 3 mesiace, podľa čl. 63/2b, čl. 40/1, 2, čl. 36/1 DP, od 03.06.2022.  
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. Ruší účinky U767.  
U 811: Matúš Dobrík 1312724 (Asistent rozhodcu), na základe podaní delegovaných osôb (R, AR1, AR2, DZ) na 
DK prostredníctvom ISSF, výpovedí zástupcov klubu a delegovaných osôb na zasadnutí DK SsFZ dňa 02.06.2022 a 
vlastných zistení, za neuvedenie závažných nedostatkov bezprostredne po stretnutí 24. kola TIPOS III. ligy medzi 
FK Podkonice – MFK Dolný Kubín dňa 22.05.2022 - HNS priaznivcov domáceho družstva voči delegovaným 
osobám a pokus o telesné napadnutie rozhodcu priaznivcom domáceho družstva pri odchode z hracej plochy do 
šatní po skončení stretnutia, podľa čl. 63/1b DP. DS - 1 mesiac pozastavenie výkonu funkcie, s podmienečným 
odkladom výkonu disciplinárnej sankcie na 3 mesiace, podľa čl. 63/2b, čl. 40/1, 2, čl. 36/1 DP, od 03.06.2022.  
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. Ruší účinky U767.  
U 812: Zuzana Pavlendová 1312464 (asistent rozhodcu), na základe podaní delegovaných osôb (R, AR1, AR2, 
DZ) na DK prostredníctvom ISSF, výpovedí zástupcov klubu a delegovaných osôb na zasadnutí DK SsFZ dňa 
02.06.2022 a vlastných zistení, za neuvedenie závažných nedostatkov bezprostredne po stretnutí 24. kola TIPOS III. 
ligy medzi FK Podkonice – MFK Dolný Kubín dňa 22.05.2022 - HNS priaznivcov domáceho družstva voči 
delegovaným osobám a pokus o telesné napadnutie rozhodcu priaznivcom domáceho družstva pri odchode z hracej 
plochy do šatní po skončení stretnutia, podľa čl. 63/1b DP. DS - 1 mesiac pozastavenie výkonu funkcie, s 
podmienečným odkladom výkonu disciplinárnej sankcie na 3 mesiace, podľa čl. 63/2b, čl. 40/1, 2, čl. 36/1 DP, 
od 03.06.2022. 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. Ruší účinky U767.  
U 813: Ľudovít Hrmo 1311977 (Delegát zväzu), na základe podaní delegovaných osôb (R, AR1, AR2, DZ) na DK 
prostredníctvom ISSF, výpovedí zástupcov klubu a delegovaných osôb na zasadnutí DK SsFZ dňa 02.06.2022 a 
vlastných zistení, za neuvedenie závažných nedostatkov bezprostredne po stretnutí 24. kola TIPOS III. ligy medzi 
FK Podkonice – MFK Dolný Kubín dňa 22.05.2022 - HNS priaznivcov domáceho družstva voči delegovaným 
osobám a pokus o telesné napadnutie rozhodcu priaznivcom domáceho družstva pri odchode z hracej plochy do 
šatní po skončení stretnutia a porušenie povinností DZ, podľa čl. 63/1b a čl. 64/1a DP. DS - 2 mesiace 
pozastavenie výkonu funkcie, s podmienečným odkladom výkonu disciplinárnej sankcie na 6 mesiacov, 
podľa čl. 64/5, 63/2b, čl. 40/1, 2, čl. 36/1 DP, od 03.06.2022. 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. Ruší účinky U767.  
U 814: Michal Oravec 1187071 (Rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa 
rozhodcu z delegácie na MFS. DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 21.06.2022 (doklad o 
úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ) pod ďalšími DS v zmysle DP. Podľa čl. 64/1a, 5, čl. 11 DP. 



U 815: Miroslav Ježík 1311337 (Rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa 
rozhodcu z delegácie na MFS. DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 21.06.2022 (doklad o 
úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ) pod ďalšími DS v zmysle DP. Podľa čl. 64/1a, 5, čl. 11 DP.  
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: OFK Olováry (TJ Ipeľ Balog nad Ipľom – OFK Olováry) – sťažnosť opodstatnená - 

postúpené DK SsFZ, TJ Tatran Chlebnice U19 (ŠK Kriváň Liptovská Ondrášová – TJ Tatran Chlebnice) – 
sťažnosť postúpená KR Liptovského ObFZ.  

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:  
Durmis – 11.6. – 27.6., Petrík – 11.6., Uhorskai – 13.6. – 25.6., Markovič st. – 17.7., Bálint – 4.6. k dispozícii, 

18.6., Belán O. – 6.6. – 24.6., Tokár – 18.6. – 19.6., Barboriak ml. – do odvolania, Pleva – 11.6., Hanes – 3.6.  
– 5.6., Hraško – 11.6. – 12.6., Foltán – 11.6. – 20.6., Krajči – 19.6., Procházka – 18.6., Mosor – 24.6. – 

25.6., Holas Ma. – 18.6. -19.6., Antalík – 18.6., Fajčík – PN, Diabelko – k dispozícii, Osvald –  
17.7., Singlárová – 18.6. – 19.6. doobeda, Capek – k dispozícii, Kaličiak – k dispozícii od 10.6., Oravec – do 

konca jarnej časti (oneskorene), Ježík – 1.6. (oneskorene), Ratkovský – 18.6., Škvarek – PN, Eslner – 11.6.,  
19.6. do 14:00, Závodský – 18.6. – 19.6., Markovič ml. – 18.6., Kaštan – 11.6. – 12.6., Mensár – 10.6.  

7. Ospravedlnenia DZ:  
Koóš – 18.6. – 19.6., Roštár – 17.6. – 19.6., Králik – 11.6. – 12.6., 18.6. – 19.6., Kmoško – 18.6. – 

19.6., Čičmanec– 18.6., Čunderlík – 11.6., 18.6.  
8. Ukončenie činnosti R: Pavol Turňa – KR SsFZ úprimne ďakuje za dhoročnú aktívnu činnosť. 

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Marián Petrok)  
1. TMK SsFZ so súhlasom ÚVT SFZ organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v Ružomberku / Dolnom 

Kubíne v termíne 08.08 - 24.10.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.07.2022. Podrobné informácie 

ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke 

SFZ v časti Tréneri/Školenia.  
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 06.06.2022. 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) 

http://www.ssfz.sk/


Matričná komisia  
1. Žiadame ISSFZ managérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, 

aktualizovali fotografie. 

 

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. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 16. 6. 2022.  
3. Konferencia SsFZ sa uskutoční 30. 6. 2022 v hoteli Tenis Zvolen. 


