
Spravodajca č.50/2021-22  
24. 6.2022 

Športovo – technická komisia (predseda Erik Gemzický) 
(kontakt: tel. 0915 565 244, e-mail ssfz.stk@gmail.com). 

1. Všeobecné informácie: 

Upozorňujeme príslušné ObFZ, že víťazi príslušných ObFZ majú možnosť sa prihlásiť do 

Prezidentského poháru do 26.06 23:59hod !!!!  

Nové názvoslovie súťaží v ročníku 2022/2023 

MR- 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 26.06.2022 do 23:59hod. 

Zároveň v ISSF je už možné podať prihlášku na súťažný ročník 22/23. Prihlášky treba posielať k príslušnej 

súťaži v ročníku 2022/2023 nakoľko sa mení názvoslovie súťaží.  ŠTK predĺžila termín podania prihlášok. 

 

Upozorňujeme kluby, že na stránke SsFZ v časti /komisie-ŠTK/ budú zverejnené podmienky pre zaradenie 

mužstiev do nových súťaží SsFZ v budúcom ročníku 22/23. 

 

Prihlášky do súťaže Slovnaft Cup je potrebné sledovať v US SFZ ako aj termín podania prihlášky do 

26.06/nedeľa/ 23:59hod. 

Domáce kluby v rámci SC 1  a 2 kola budú odmenené 5 loptami od zväzu.  

ŠTK informuje že odmeny DO sú v rámci 1 a 2 kola približne na úrovni 5 ligy 

 

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. Opakovane vyzýva kluby ktoré ešte nezaslali pasport 

aby tak urobili v čo najkratšom možnom termíne. Platí aj pre nový sútažný ročník 2022/2023-kluby ktoré tak ešte 

nezaslali. 

 

2. Neprihlásenie družstiev do súťaže. 

Kluby, ktoré sa neprihlásia do súťaže v ktorej sú oprávnené hrať podľa umiestnenia v súťažnom ročníku 2021/ 22 , 

alebo sa prihlásia do nižšej súťaže sú v zmysle Súťažného poriadku povinné túto skutočnosť písomne oznámiť 

riadiacemu orgánu pod následkom odstúpenia na DK 

3. ŠTK Kontumuje  stretnutia  V.liga C Brezno – H. Nemce a VI.liga S Makov – Diviaky /1-4 ostáva v platnosti 

a odstupuje na DK H.Nemce a Makov     

 

 Na základe podnetu ŠTK a rozhodnutia VV SsFZ z 23.6.2022, ŠTK nebude akceptovať doplňovanie družstiev 

podľa regionálnej príslušnosti t.j žiadne baráže v rámci  SsFz sa konať nebudú. 

 

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

1.Navrhovaná úprava súťaži na ročník 2022/23, je zatiaľ orientačná, ešte ju schváli VV SsFZ: 
III. liga U 19+17 – momentálne 8 FK – 2 sú v riešení,  na 90 % pôjdu 
IV. liga U 19  –   Sever – FK z ObFZ – CA, ZA, DK, MT a LM – 12 účastníkov 
                              Stred – FK z ObFZ – BB, ZV a ZH – 12 účastníkov 
                              Juh  – FK z ObFZ – RS, LS a VK – 11 účastníkov 
Tu by hralo klasicky 2 kolovo.  
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. Možnosť dodatočných 
prihlášok je do pondelka 27.6.  
Pre družstva z 3. a 4.ligy ba sa vytvotila súťaž o Pohár, kde by víťaz 3. ligy U 19 by hral doma a vonku  s víťazom 
4.ligy U 19 Sever, obdobne víťazi sk. Stred a Juh. Víťazi by hrali na neutrálnom ihrisku o Víťaza pohára. 
V. liga U 19 – 2.sk. po 14 účastníkov -  A – FK z ObFZ – CA a ZA 
                                                                      B – FK z ObFZ – DK, LM a MT   
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Sk. A+B –1 kolovo a potom sa FK rozdelia na sk. o titul  -6 FK– každý s každým doma a vonku. Zvyšných 8 FK by 
hrali o záchranu 1 kolovo. 
Tento systém je navrhnutý, aby bolo menej MFS z dôvodu neskoršieho začiatku súťaži a aby kvalitnejšie FK hrali 
častejšie medzi sebou. 
JUH – zrušená – spojenie so IV.  a vznik 2 sk. IV. ligy 
U 15+13  - spojenie II. a III. ligy a vytvorenie 4 sk. II. ligy  sk. A -  12 FK z ObFZ CA a ZA 
                                                                                                             D – 10 FK z ObFZ – RS, LC a VK 
                                                                                                              C – 12 FK z ObFZ – BB, ZV a ZH.  
Tieto 3 sk. by hrali 1 kolovo a následne sa rozdelia 6+6 FK víťaza a, resp. o umiestnenie systémon doma  a vonku. 
 Sk. B – 14 FK z ObFZ LM, DK a MT hrali by 1 kolovo a potom sa rozdelia 6 FK o titul 2 kolovo a zvyšných 8 FK  1 
kolovo o umietnenie.  
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 – 12 FK z ObFZ CA a ZA – hrali by 1 kolovo a potom s a rozdelia 6+6 FK 2 kolovo doma a vonku 
o víťaza, resp. o umiestnenie.    
2.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. FK, 
ktoré chcú, aby mládež hrala ako pred zápas dospelých, uvádzajte to v poznámke v prihláške, aby sme potom 
v súčinnosti s ŠTK vedeli koordinovať pridelené čísla, prípadne ešte zavolajte alebo to podajte cez podnet. 
3.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.  
4.Kontumujeme MFS III. ligy U 15+13 – skupina C - 9.kolo  nadstavby– Nová Baňa - Hriňová v prospech FK N. 
Baňa, hostia na obe MFS nenastúpili.  MFS IV. ligy U 19 . juh – 26.kolo – Tisovec – Dudince  v prospech FK 
Tisovec, hostia sa na MFS nedostavili. MFS V. ligy U 19 sk. A – 26.kolo -Staškov – Rašov v prospech FK Staškov, 
hostia sa na MFS nedostavili. III. liga U 17 – 9.kolo nadstavby – Bánová – Krasno n. K v prospech FK Bánová, 
hostia na MFS nenastúpili. 
5.KM potvrdzuje všetky výsledky dosiahnuté v sezóne 2021/22. Zároveň potvrdzujeme postupúcich do vyšších 
súťaži – z III. ligy U 19+17 do II. ligy– FK Bytča. Z 5.ligy U 19 do  4.ligy sk. Sever – FK L. Sliače a FK Višňové. Do V. 
ligy U 19 – sk. A – FK Lodno a Dolný Hričov, do sk. B – FK Drážkovce, Zakamenné a Bobrovec.  
Vypadávajúce FK zo 4. ligy U 19 – Sever – FK Vrútky a Rabča. Z 5.ligy U 19 sk. A – FK Rosina,  Kamenná Poruba 
a Teplička n. V. Z 5.ligy U 19 sk. B -Bešeňová a 2 FK sa odhlásili a zároveň sú vypadávajúci. 
Nakoľko v kategórii U 15+13 sa robí úprava súťaži, tu nevypadáva nikto  a z 3. ligy sk. A postupuje do 2. ligy sk. 
A víťaz  FK Bánova + súťaž je doplnená po počet účastníkov na 12 o FK  Staškov, Bytča, Nededza – Gbeľany 
a Predmier. 

 

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok) 
1. Schvaľuje všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dorasteniek a žiačok v súťažnom ročníku 
2021/2022. 
2. Srdečne pozýva všetkých priaznivcov ženského futbalu na LETNÝ TURNAJ PODPORY DIEVČENSKÉHO 
FUTBALU, 25.6. od 10:00 v Bošanoch a LIGU MAJSTERIEK II. ligy žiačok WU15 pre víťazné družstvá 
regionálnych druhých líg žiačok, 29.6. od 10:00 v Žarnovici. 
3. Pozývame dievčatá - futbalistky na prvé stretnutie predvýberu SsFZ kategórie WU13, ročník narodenia 2009. 
Prvé stretnutie bude zamerané na testovanie a následný výber dievčat do reprezentácie nášho regiónu pre budúci 
súťažný ročník (už v rámci kategórie WU14). Testovanie sa uskutoční v dvoch termínoch a to nasledovne: 
Banskobystrický kraj: 27.6.2022, mestský futbalový štadión Žiar nad Hronom (umelá tráva); zraz 14:00, 
testovanie 15:00 - 17:00, ukončenie 17:30. 
Žilinský kraj: 28.6.2022, štadión MFK Ružomberok (umelá tráva); zraz 14:00, testovanie 15:00 - 17:00, ukončenie 
17:30. 
Pozvánky boli zaslané na emailové adresy FK a hráčok. Prosíme o vzájomné informovanie a tiež o potvrdenie 
doručenia emailu. Účasť na tomto zraze môže byť pre dievčatá prvým krokom do reprezentácie Slovenska. V 
prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte regionálnu koordinátorku výberu Mirku Migaľovú - 0905 762 494. 
4. Oznamuje FK, že pre súťažný ročník 2022/2023 sú v ISSF pripravené na prihlasovanie nasledujúce súťaže 
ženského futbalu SsFZ: 
II. liga dorastenky WU19 (pre kategórie od U15 do U19; ročníky 2008 až 2004), 
II. liga žiačky WU15 (pre kategórie od U11 do U15; ročníky 2012 až 2008). 
Prihlášky si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne do 17.7. (vrátane). 
 

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 894: Matej Žitník 1309852 (TJ Višňové, V. liga skupina A), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, 
podľa čl. 45/1b DP. DS - 1 súťažné stretnutie (s. s.), podľa čl. 45/2 DP, od 20.06.2022 s prerušením, podľa čl. 
34/7 DP od 21.06.2022 do začiatku súťažného ročníka 2022/2023 (DS si vykoná v novom súťažnom ročníku) 
U 895: Samuel Ďurana 1333280 (ŠK Belá, V. liga skupina A), vylúčený za surovú hru , podľa čl. 46/1 DP.  DS - 
2 s. s. , podľa čl. 46/2a DP, od 20.06.2022 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP od 21.06.2022 do začiatku 
súťažného ročníka 2022/2023 (DS si vykoná v novom súťažnom ročníku) 



U 896: Pavel Mičuda 1229617 (MFK Spartak Hriňová, V. liga skupina C), vylúčený za narušenie riadneho 
priebehu hry, podľa čl. 45/1b DP. DS - 1 s.s., podľa čl. 45/2 DP, od 20.06.2022 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP 
od 21.06.2022 do začiatku súťažného ročníka 2022/2023 (DS si vykoná v novom súťažnom ročníku) 
U 897: Dávid Vaňovec 1316205 (TJ Tatran Krásno nad Kysucou, III. liga SD U19), vylúčený za hrubé 
nešportové prejavy voči delegovanej osobe,  podľa čl. 48/1c DP. DS - 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 
20.06.2022 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP od 21.06.2022 do začiatku súťažného ročníka 2022/2023 (DS si 
vykoná v novom súťažnom ročníku) 
U 898: Ivan Sanitra 1411578 (FK – 34 Brusno – Ondrej, III. liga SŽ U15 skupina C), vylúčený za narušenie 
riadneho priebehu hry, podľa čl. 45/1b DP. DS - 1 s.s., podľa čl. 45/2 DP, od 20.06.2022 s prerušením, podľa 
čl. 34/7 DP od 21.06.2022 do začiatku súťažného ročníka 2022/2023 (DS si vykoná v novom súťažnom 
ročníku) 
U 899: Tomáš Meszáros 1302542 (TJ Slovan Tomášovce, V. liga skupina D), na základe písomného 
stanoviska KR SsFZ, disciplinárne konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK (2xŽK)  v  stretnutí  26. 
kola  V. ligy skupiny D medzi FK Jesenské - TJ Slovan Tomášovce dňa 19.06.2022 zastavuje a zároveň ruší 
účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP. 
U 900:  Kristián Farský 1282737 ( Oravan Oravská Jasenica, V.liga skupina B), vylúčený za narušenie 
riadneho priebehu hry, podľa čl. 45/1b DP. DS - 1 s.s., podľa čl. 45/2 DP, od 23.06.2022 s prerušením, podľa 
čl. 34/7 DP od 24.06.2022 do začiatku súťažného ročníka 2022/2023 (DS si vykoná v novom súťažnom 
ročníku) 
 
 
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 901: Kristián Leginus  1346817 (TJ Roháče Zuberec, V. liga dorast U19 skupina B), od 18.06.2022 s 
prerušením, podľa čl. 34/7 DP od 19.06.2022 do začiatku súťažného ročníka 2022/2023 (DS si vykoná v novom 
súťažnom ročníku) 
U 902: Eugen Bari 1044368 ( tréner, TIPOS III. liga STRED MŠK Rimavská Sobota),  
U 903: Kristián Vachalík 1349376 (MFK Strojár Krupina, IV. liga dorast U19 skupina Juh),  
U 904: Boris Mušuka 1452617 (MŠK Tisovec, II. liga MŽ U13 skupina Juh), všetci od 19.06.2022 s 
prerušením, podľa čl. 34/7 DP od 20.06.2022 do začiatku súťažného ročníka 2022/2023 (DS si vykonajú v 
novom súťažnom ročníku) 
 
DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 
U 905: Samuel Bičan 1279101 (TJ Jednota Bánová, TIPOS III. liga Stred) 
U 906: Jakub Cibula 1282154 (TJ Baník Kalinovo, TIPOS III. liga Stred) 
U 907: Ľuboš Uhlár 1301335 (TJ Baník Kalinovo, TIPOS III. liga Stred) 
U 908: Adam Klačko 1293762 (TJ Družstevník Liptovská Štiavnica, TIPOS III. liga Stred), všetci od 
19.06.2022 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP od 20.06.2022 do začiatku súťažného ročníka 2022/2023 (DS si 
vykonajú v novom súťažnom ročníku) 
U 909: Erik Vierik 1278286 (OŠK Bešeňová, IV. liga skupina Sever) 
U 910: Andrej Ceniga 1312522 (MŠK Kysucké Nové Mesto, IV. liga skupina Sever) 
U 911: Lukáš Urminský 1219426 (FK Tatran Turzovka, IV. liga skupina Sever) 
U 912: Miroslav Kojnok 1301302 (TJ Sklotatran Poltár, IV. liga skupina Juh) 
U 913: Ján Skýpala 1167788  (TJ Sklotatran Poltár, IV. liga skupina Juh) 
U 914: Daniel Hnát 1291021 (FK Rajec, V. liga skupina A) 
U 915:Jakub Tabak 1235408 (OŠK Kotešová, V. liga skupina A) 
U 916:Lukáš Kozička 1163331 (MFK Revúca, V. liga skupina D), všetci od 20.06.2022 s prerušením, podľa 
čl. 34/7 DP od 21.06.2022 do začiatku súťažného ročníka 2022/2023 (DS si vykonajú v novom súťažnom 
ročníku) 
 
Uznesenia týkajúcich sa hrubého nešportového správania a ostatných oznamov v zmysle DP: 
U 917:  Kristián Vachalík 1349376 (MFK Strojár Krupina, IV. liga skupina Juh), na základe Zápisu o stretnutí, 
podania R prostredníctvom ISSF, začína disciplinárne konanie a žiada o písomné stanovisko k HNS voči 
delegovanej osobe po udelení druhej ŽK a následne ČK v stretnutí 26. kola IV. liga SD U19 skupiny JUH medzi 
TJ Sklotatran Poltár - MFK Strojár Krupina dňa 18.06.2022, podaním v ISSF do 28.06.2022 pod následkom 
ďalších DS. 
U 918: Andrej Jakubík 1419926 (ŠK Javorník Makov, II. liga MŽ U13 skupina SEVER), berie na vedomie 
vyjadrenie klubu k U882 a vyjadrenie R. Na základe vlastných zistení, disciplinárne konanie zastavuje, podľa čl. 
78/4a DP. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého v U882. 
U 919: Martin Pavlík 1040151 (Vedúci/tímový manažér ŠK Javorník Makov, II. liga MŽ U13 skupina SEVER), 
berie na vedomie vyjadrenie k 883 a vyjadrenie R. Na základe vlastných zistení, za nesprávny postup pri 
vyplnení súpisky pred MFS - uvedenie hráča Andrej Jakubík (1419926) počas pozastavenia výkonu športu v 
U819 v 25. kole II. ligy MŽ U13 skupina SEVER medzi ŠK Javorník Makov - MFK Dolný Kubín dňa 11.06.2022, 
podľa čl. 64/1 DP. DS - upozornenie, podľa čl. 64/2 DP a čl. 10/1 DP. Ruší účinky predbežného ochranného 
opatrenia uloženého v U883. 
U 920: Stanislav Olšovský (Tréner ŠK Javorník Makov, II. liga MŽ U13 skupina SEVER),  berie na vedomie 
vyjadrenie k 884 a vyjadrenie R. Na základe vlastných zistení, disciplinárne konanie zastavuje, podľa čl. 78/4a 
DP. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého v U884. 



U 921: ŠK Javorník Makov (II. liga MŽ U13 skupina SEVER), berie na vedomie vyjadrenie k 885 a vyjadrenie 
R. Na základe vlastných zistení, za nesprávny postup pri vyplnení súpisky pred MFS - uvedenie hráča Andrej 
Jakubík (1419926) počas pozastavenia výkonu športu v U819 v 25. kole II. ligy MŽ U13 skupina SEVER medzi 
ŠK Javorník Makov - MFK Dolný Kubín dňa 11.06.2022, podľa čl. 64/1 DP. DS - 50 € pokuta, podľa čl. 64/4 DP 
a čl. 12 DP. 
U 922: Družstevník Rašov (V. liga dorast U19 skupina A), na základe podnetu KM SsFZ, za nenastúpenie na 
stretnutie ( prvý prípad) 26. kola V. ligy dorastu U19 skupiny A medzi TJ Slovan Skalité – Družstevník Rašov 
dňa 18.06.2022, podľa čl. 82/1b SP. DS - 50 € pokuta, podľa čl. 59 DP. 
U 923: MFK Spartak Hriňová (III. liga SŽ U15 skupina C), na základe podnetu KM SsFZ, za nenastúpenie na 
stretnutie (prvý prípad) 9. kola III. ligy SŽ skupiny C medzi MFK Nová Baňa – MFK Spartak Hriňová dňa 
18.06.2022, podľa čl. 82/1b SP. DS - 50 € pokuta, podľa čl. 59 DP. 
U 924: MFK Spartak Hriňová (III. liga MŽ U13 skupina C), na základe podnetu KM SsFZ, za nenastúpenie na 
stretnutie (prvý prípad) 9. kola III. ligy MŽ skupiny C medzi MFK Nová Baňa – MFK Spartak Hriňová dňa 
18.06.2022, podľa čl. 82/1b SP. DS - 50 € pokuta, podľa čl. 59 DP. 
U 925: TJ Slovan Dudince (IV. liga dorast U19 skupina JUH), na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie 
na stretnutie (prvý prípad) 26. kola IV. Ligy dorast U19 skupiny JUH medzi MŠK Tisovec – TJ Slovan 
Dudince  dňa 18.06.2022, podľa čl. 82/1b SP. DS - 50 € pokuta, podľa čl. 59 DP. 
U 926: OTJ Hontianske Nemce (V. liga, skupina C), na základe podnetu ŠTK SsFZ za nenastúpenie  na 
stretnutie 26 kola V. ligy, skupiny C medzi FK Brezno - OTJ Hontianske Nemce dňa 19.06.2022, (druhý prípad 
), podľa čl. 82/1b SP. DS - 200 € pokuta, podľa čl. 59 DP. 
U 927: ŠK Javorník Makov (IV. liga SEVER), na základe podnetu ŠTK SsFZ za porušenie kap. XX bod 22 RS 
za pokles počtu hráčov pod 7 v 26. kole IV. ligy SEVER medzi ŠK Javorník Makov - ŠK Dynamo 
Diviaky  19.06.2022 podľa čl. 64/1a DP. DS - 100 € pokuta, podľa čl. 64/4 DP. 
U 928: TJ Tatran Krásno nad Kysucou (III. liga MD U17), na základe podnetu KM SsFZ za nenastúpenie na 
stretnutie (druhý prípad) 9. kola III. ligy MD U17 medzi TJ Jednota Bánová - TJ Tatran Krásno nad Kysucou dňa 
19.06.2022 podľa čl. 82/1b SP. DS - 100 € pokuta, podľa čl. 59 DP. 
U 929: Rastislav Behančin 1199733 (Rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené 
ospravedlnenie sa rozhodcu z delegácie na MFS. DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 
05.07.2022 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ) pod ďalšími DS v zmysle DP. Podľa čl. 
64/1a, 5, čl. 11 DP. 
U 930: ŠK Belá ( V. liga skupina A), berie na vedomie splnenie U852 a zároveň ruší účinky predbežného 
ochranného opatrenia uloženého v U886 
U 931: FK Selce (V. liga skupina C), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti 
vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti za obdobie 05/2022) , 
začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/1, 3e DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 
DP.  Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce  v zákaze transferov do klubu, podľa čl. 43/1,2c 
DP a povinnosť klubu v lehote do 2 týždňov od zverejnenia tohto rozhodnutia predložiť DK doklad o 
splnení povinnosti, podľa čl. 25 DP, čl. 43/7, čl. 64/1b DP, od 24.06.2022.  
U 932: ŠK Gbeľany (V. liga skupina A), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti 
vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti za obdobie 05/2022) , 
začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/1, 3e DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 
DP.  Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce  v zákaze transferov do klubu, podľa čl. 43/1,2c 
DP a povinnosť klubu v lehote do 2 týždňov od zverejnenia tohto rozhodnutia predložiť DK doklad o 
splnení povinnosti, podľa čl. 25 DP, čl. 43/7, čl. 64/1b DP, od 24.06.2022.  
U 933: TJ Pokrok Stará Bystrica (V. liga skupina A), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie 
povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti za obdobie 
05/2022) , začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/1, 3e DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 
DP.  Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce  v zákaze transferov do klubu, podľa čl. 43/1,2c 
DP a povinnosť klubu v lehote do 2 týždňov od zverejnenia tohto rozhodnutia predložiť DK doklad o 
splnení povinnosti, podľa čl. 25 DP, čl. 43/7, čl. 64/1b DP, od 24.06.2022.  
U 934: TJ Sklotatran Poltár ( IV. liga JUH), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti 
vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti za obdobie 05/2022) , 
začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/1, 3e DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 
DP.  Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce  v zákaze transferov do klubu, podľa čl. 43/1,2c 
DP a povinnosť klubu v lehote do 2 týždňov od zverejnenia tohto rozhodnutia predložiť DK doklad o 
splnení povinnosti, podľa čl. 25 DP, čl. 43/7, čl. 64/1b DP, od 24.06.2022. 
 Oznamy: 
I. DK upozorňuje všetkých hráčov, kluby a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých 
disciplinárnych opatrení a sankcií uložených na konci súťažného ročníka 2021/2022, ktoré budú pokračovať na 
začiatku súťažného ročníka 2022/2023 (čl. 17/8, 34/7 DP). 
II. DK oznamuje klubom, že hráč, ktorému  v MFS posledného kola ročníka 2021/2022 bola udelená ŽK, 
ktorá bola v poradí piata, resp. deviata, môže podaním v ISSF na DK SsFZ zaslaným do 14 dní od 
oznámenia DS v Spravodajcovi SsFZ, požiadať o uloženie pokuty.                         V prípade, ak hráč o 
uvedené požiada, pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší, hráč môže v prvom kole súťažného ročníka 
nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom (ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE 
VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI) a doručiť v stanovenej lehote formou podania na komisiu (DK SsFZ).V 
takomto prípade DK uloží hráčovi pokutu: 100 € (za 5 ŽK), 150 € (za 9 ŽK) a zastaví účinnosť DS na 1 MFS za 
príslušný počet ŽK 

  



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 Slovan Tomášovce (FK Jesenské – TJ Slovan Tomášovce) – sťažnosť 

čiastočne opodstatnená – postúpené DK SsFZ.  
2. Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkami všetkých R (Cooperov test) sa uskutoční 

17. júla 2022 v Čadci. 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. Ospravedlnenia R:  

Behančín – 19.6. (oneskorene), Kubalík – 23.7. – 31.7., Páleš 9.7. – 22.7. 

  Ospravedlnenia DZ:  

Sivák – 22.7. – 5.8. 

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 záv znej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke 

SFZ v časti Tréneri/Školenia.  

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

aktualizovali fotografie. 

2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra: 
o od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia). 

3. Sumy odstupného za hráčov na úrovni RFZ ostáva rovnaké, ako boli doteraz. Súťaže budú len prečíslované. 
4. V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s 

overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie 
uvedených termínov. 

5. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote 
desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa 
prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 
13 z 08.06.2021) 

Volebná komisia (predseda Peter Kohút) 
1. VK SsFZ na svojom zasadnutí dňa 17.06.2022 prejednala navrhovaných kandidátov na volenú funkciu člena 

VV SsFZ -  zástupcu za riadenie súťaží v kategórií dospelých. 

2. VK zhodnotila, že na navrhovanú funkciu je len jeden kandidát: Ivan Šimko, ktorý splnil všetky náležitosti a 

bol zaradený na kandidátnu listinu na najbližsiu K.onferenciu SsFZ 

 

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 30. 6. 2022 vo Zvolene 

3. Konferencia SsFZ sa uskutoční 30. 6. 2022 v hoteli Tenis Zvolen. 

 

 


