
Spravodajca č.01/2022-23  
08.07.2022 

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

1. Informácie – Slovnaft Cup 

Oznamujeme všetkým FK, že termín predkola SC je stanovený SFZ na 27.07.2022 (streda) a 1.kola na 09.08.2022 

(utorok), termíny ďalších kôl sú súčasťou TL zverejnenej na stránke SsFZ.  Vzhľadom k tomu, že predkolo sa týka aj 

niektorých našich FK, doporučujeme sledovať prostredníctvom ISSF svoje naplánované stretnutia. Prípadné žiadosti 

na zmenu termínu zasielajte cez hlavičku konkrétneho stretnutia (zmena je bez poplatku).   

2. Všeobecné informácie: 

Oznamujeme všetkým FK, že začiatok súťažného ročníka 2022/2023 je v súťažiach dospelých stanovený na 

06.08.2022 – 07.08.2022, začiatok jarnej časti je plánovaný na 25.03.2023 – 26.03.2023, termínová listina je 

zverejnená na stránke SsFZ v časti komisie ŠTK – aktuálny materiál. 

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 súťažnom 

ročníku 2022/2023 budú platné len tieto zaktualizované Pasporty. V prípade otázok kontaktujte člena ŠTK p. Peter 

Imre tel. 0915 789 765. Vyzývame FK ktoré túto povinnosť ešte nesplnili aby tak urobili v čo najkratšom čase. Vyhnú 

sa prípadným disciplinárnym postihom resp. zákazu používania HP k odohratiu MFS. 

3. Oznamujeme, že z organizačných dôvodov bude vyžrebovanie súťaží dospelých zverejnené v ISSF a na stránke 

Futbalnet až po 14.07.2022. 

4. Termín harmonogramu obhliadok areálov: 

26.07.2022 (utorok) 

Dolná Strehová 10:00 – 10:30 

Nenince  11:30 – 12:00 

Sliač  13:30 – 14:00 

Priechod  14:30 – 15:00 

Osrblie  16:00 – 16:30 

02.08.2022 (utorok) 

Blatnica  10:00 – 10:30 

Bánová „B“ (ihrisko Brezany)  11:30 – 12:00 

Zborov nad Bystricou  13:00 – 13:30 

Rabča  15:00 – 15:30 

Liptovská Teplá  17:00 – 17:30 

Povinnosti FK: 

V určenom čase zabezpečiť prítomnosť osoby, ktorá umožní prístup do areálu, vrátane priestorov šatní. FK ktoré tak 

ešte neurobili zašlú do termínu obhliadky na ŠTK vyplnené tlačivo „Pasport futbalového štadióna“ v zmysle bodu 2 

Správy ŠTK. 

Obhliadka areálu v Kokave nad Rimavicou bude dohodnutá telefonicky. 

 

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

1.Navrhovaná úprava mládežníckych súťaži na ročník 2022/23 
III. liga U 19+17 –  10  FK – 2 kolovo a následne 1 kolová nadstavba družstiev na 1-5. a 6-10.mieste o majstra a o 
umiestnenie so zápočtom všetkých bodov. 
 IV. liga U 19  –   Sever – FK z ObFZ – CA, ZA, DK, MT a LM – 12 účastníkov – 2 kolovo 
                              Stred – FK z ObFZ – BB, ZV a ZH – nie je uzavretý počet 
                                 Juh  – FK z ObFZ – RS, LS a VK – nie je uzavrety počet, nakoľko ObFZ ešte nepotrdili 
postupujúcich, resp. prihlásených, nakoľko ešte nemali aktívy FK. 
Pre družstva z 3. a 4.ligy sa vytvorí 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   
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 so zápočtom všetkých bodov. Nasadenie do nadstavby bude podľa umiestnenia podľa 
základnej časti. 
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 – 2 kolovo 
                                                                                                    Sk. B – 14 FK z ObFZ – MT, LM a DK 
                                                                                                     Sk. C – 14 FK z ObFZ – BB, ZV a ZH   
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Tieto 2 sk. by hrali 1 kolovo a následne sa rozdelia 6 FK o víťaza  systémon doma  a vonku a zvyšných 8 o umiestnenie 
1 kolovo – odvety jesennej časti so zápočtom všetkých bodov. Nasadenie do nadstavky bude podľa umiestnenia po 
základnej časti, s prihliadnutím na potreby FK ( pred zápasy ap. ) 
 Sk. D – 10 FK z ObFZ LC, RS a VK -  hrali by 2 kolovo a potom sa rozdelia 5 FK o titul 1 kolovo a zvyšných 5 FK  1 
kolovo o umietnenie so zápočtom všetkých bodov. 
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 –  2 kolovo.   
Čísla pre súťaže na severe sú už v ISSF a na Futbalnete.  
2.Hracie dni pre mládež – dvojičkové súťaže – sobota resp. nedeľa pri pred zápasoch.  
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 MFS 
4.Upozorňujeme všetky FK, ktoré budú vytvárať spoločné družstva, že vzor tlačiva je na stránke SsFZ. Podpísané 
je ich potrebné doručiť na SsFZ najneskôr 10 dní pred začiatkom súťaži, tj. do 18.8.2022. Zmluva sa vytvára pre každú 
kategóriu zvlášť. 

 

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok) 
1. Prihlášky do súťaží ženského futbalu si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, 
v termíne do 17.7. (vrátane): 
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). 
2. Začiatok nového súťažného ročníka 2022/2023, súťaže dorasteniek a žiačok: 27.-28.8.2022. 

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider) 
U 1: FK Jesenské ( V. liga skupina D), berie na vedomie vyjadrenie k U936. Na základe podnetu TJ Slovan 
Tomášovce, Sekretariátu SsFZ a vlastných zistení za porušenie Rozpisu súťaží SsFZ  2021/2022 kap. XVII bod 
1, 2 nahratie nekvalitného ( druhý polčas od 35:50 min. do 42:50 min. nezaznamenané dianie pri AR2) 
videozáznamu z MFS 26. kola V. ligy D medzi FK Jesenské - TJ Slovan Tomášovce dňa 19.06.2022 podľa 
čl.  64/1a DP. DS - 100 € pokuta , podľa čl. 64/4. DP, a určuje ochranné opatrenie v príkaze (podľa čl.43/1,4 
DP), aby klub FK Jesenské v majstrovských domácich stretnutiach dospelých zabezpečil, vyhotovenie 
videozáznamu zo stretnutí  tak, aby vyhotovený videozáznam bol nasnímaný bez prekrytí (napr.: divákmi, 
zábradlie HT) v zmysle pokynov daných RS SsFZ 2022/2023, od 8.7.2022 pod ďalšími DS. 
U 2: Lukáš Kozička 1163331 (MFK Revúca, V. liga skupina D), berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie 
pokuty za pozastavenie výkonu športu ( U916) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie 
výkonu športu vo výške 100 €, podľa čl. 12/2 DP   ( zberná faktúra). 
U 3:  Lukáš Urminský 1219426 (FK Tatran Turzovka, IV. liga skupina Sever), berie na vedomie žiadosť 
menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu ( U916) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení 
pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 100 €, podľa čl. 12/2 DP ( zberná faktúra). 
U 4: FK Selce (V. liga skupina C), berie na vedomie splnenie U931 a zároveň ruší účinky predbežného 
ochranného opatrenia uloženého v U931 
U 5: TJ Sklotatran Poltár ( IV. liga JUH),berie na vedomie splnenie U934 a zároveň ruší účinky predbežného 
ochranného opatrenia uloženého v U934 
 
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 Štefan Pastorek) 
1. Nominačná listina R aktuálna pre súťažný ročník 2022/2023: 

Majstrovstvo regiónu - IV. liga (32):  

BB - Kováč Martin (R), Mikloš (AR), LC - Holas (AR), Mózer (R/AR), RS - Konček (R), ZV - Kyseľ (R/AR), Vician 

(R/AR), Zemko (AR), ZH - Barboriak ml. (R), Tapfer (R), Slovák (R/AR), Považan (AR), CA - Belko (R), Halfar (R), 

Šlapka (R/AR), Kolesnáč (AR), Moják, (AR), Mosor (AR), DK - Herdeľ (R), Hraško (R), Jančo (R/AR), Labuda 

(AR), LM - Lisý (R/AR), Valíček, (R/AR), MT - Kuteľ (R/AR), Kosturský (AR), ZA - Krajči (R), Šašváry (R), Botka 

(R/AR), Matula (R/AR), Širanec (R/AR), Behančín (AR) 

V. liga (35):  

BB - Bulla, Čutka, Horný, Páleš, Palider, Petrík, Schöber, LC - Markovič ml., Kelemen, Polomský, RS - Kaličiak, 

Katreniak, Varga Daniel, ZV - Dodok, Procházka, Ratkovský, ZH - Hlaváčová, CA - Ježík, Súhrada, DK - Mensár, 

LM - Pleva, Remeň, Števček, MT - Bajcár, Bánovský, Bátory, Dubovec, Vallo, ZA - Bryndziar, Hrivo, Kaštan, 

Sikora, Ukropová, Závodský, Žeriava. 

VI. liga (85):  

BB - Majer, Medveď, Tokár, LC - Fajčík, Hedvigy, Kaliňák, Kováč Martin, Kováč Michal, Laššák, Markovič st., 

Pašák, Račko, Vrábeľ, RS - Bálint, Belán Ivan, Belán Ondrej, Koóš, Kúchen, Pataki, Pelle, Singlárová, Spišák, VK 

- Balga Maroš, Balga Róbert, Danko, ZV - Antalík, Fábry, Hanes, Haring, Jodas, Kuchár, Priadka, Šlosiariková, 

ZH - Barboriak st., Debnár, Foltán Ľubomír, Hlaváčik, Osvald, Truban, CA - Čuboň, Drahňák, Elsner, Chrastina, 

Kubalík, Staškovan, Vlček, Židek, DK - Duraj, Janidžár, Matejčík, Pavlák, Uhorskai, Vajdiar, LM - Balogh, Holub, 

Kováčiková, Oravec, Švec, Tutura, Varga Samuel, Vrtich, MT - Bulík, Capek, Čordáš, Diabelko, Ďurkovič, 



Chmúrny, Majerčík, Náther, Rohoň, Scherer, Škvarek ml., Škvarek st., Štancel, Tilesch, ZA - Bajtoš, Bednárik, 

Čupec, Durmis, Gešová, Ištvánik, Krško, Krupík Dávid, Sudorová, Vrchovský. 

 

Nominačná listina DZ platná pre súťažný ročník 2022/2023: 

Majstrovstvo regiónu - IV. liga (20): BB – Braučok, Jekkel, Lauer, Poláček, LC – Budáč Marcel, Brťka, RS – 

Hrmo, VK – Dobos, ZV – Hrdlička, Kučera, CA – Badura, Ploštica, DK – Kubáni, LM – Hubka, Mastiš, MT – Hnilica, 

Koša, Súkeníková, Šmid, ZA – Meliš. 

V. liga (18): BB – Čunderlík, Kanka, Spišiak, Veky, LC – Čičmanec, Jánošík, Kubinec, RS – Koóš, ZV – Kupča, 

Libiak, ZH – Ivan, DK – Piaček, LM – Kmoško, MT – Borcovan, ZA – Cimprich, Hreus, Chvíľa, Sikora.  

VI. liga (22): BB – Turňa Pavol, Turňa Peter, Potančoková, LC – Budáč Peter, Danyi, Gondáš, Forrai, Havran, 

Hulák, Kalocsai, Šmidriak, VK – Híveš, Hlinica, Záleha, ZV - Pšenica, Sivák, ZH - Králik, Truban, LM – Dráb, 

Chovan, Muráň, MT – Rusnák. 

 

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. Program seminára a rozpis behov fyzických previerok budú zaslané mailom 
v dostatočnom predstihu. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby 
ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. 
 

3. Ospravedlnenia R:  
Žeriava 23.-24.7., 30.-31.7., Čuboň – do odvolania, Halfar 23.7.-6.8., Zemko 23.7.-31.7., Behančín 23.7., 

Bryndziar 23.7., 8.-18.6., Ďurkovič 4.7.-9.9., Mózer 15.7.-24.7., Kubalík 23.7.-31.7., Spišák - LS, Čunderlík – LS, 

Matula 23.7., 27.8., Belán 6.7.-26.7., Slovák 21.7.-2.8., Závodský 23.-24.7. 

4. Ospravedlnenia DZ:  
Poláček – jesenná časť 2022/2023, Jekkel 23.7.-30.7., Híveš - prac. dni a soboty, Danyi  6.8., Kupča 3.8.-10.8., 

Sivák 22.7.-5.8., Súkeníková 2.7.-30.7. 

 

5. Ukončenie činnosti: R - Marek Považan, Ján Krupík, Patrícia Ratkovská, DZ - Stanislav Bomba, Vladimír Ďurana, 
Peter Králka, Milan Macek, Ivan Roštár – KR SsFZ úprimne ďakuje za dlhoročnú aktívnu činnosť. 

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Marián Petrok) 
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ a TMK ObFZ Kysúc organizuje školenie trénerov UEFA 

C licencie v rozsahu 60 hod. v Čadci v termíne od 7.septembra do 21.novembra 2022. Maximálny počet účastníkov 

je 24. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené 

na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.  

Matričná komisia 
1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä 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. Žiadame FK aby pri zadávaní odstupného do žiadosti o prestup postupovali v zmysle RaPP SFZ čl.37 
Sumy odstupného nájdete TU: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/rapp-novela-2022.pdf 

4. 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) 

5. Prijaté podnety: 
FK Turzovka – na základe podnetu FK Turzovka žiadame FK Čadca v termíne do 8.7.2022 uhradiť rozdiel vo 
výške 200€ v zmysle RaPP čl.37/a za transfer hráča Roman Bilský (1388059) zo dňa 1.7.2022 pod následkom 
odstúpenia na DK SsFZ. Doklad o úhrade zaslať na sekretariát SsFZ. 
TJ Sokol Medzibrod - na základe podnetu TJ Sokol Medzibrod žiadame TJ Družstevník Mýtna v termíne do 
8.7.2022 uhradiť rozdiel vo výške 50€ v zmysle RaPP čl.37/b za transfer hráča Matej Karman (1198666) zo dňa 
28.06.2022 pod následkom odstúpenia na DK SsFZ. Doklad o úhrade zaslať na sekretariát SsFZ. 

6. 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. 

 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/rapp-novela-2022.pdf


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. 

 

 


	Športovo – technická komisia (predseda Erik Gemzický)
	Komisia mládeže (predseda Jaroslav Dráb)
	Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
	Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider)
	Komisia rozhodcov (predseda Štefan Pastorek)
	Trénersko – metodická komisia (predseda Marián Petrok)
	Matričná komisia
	Správy zo sekretariátu(vedúci sekretár Michaela Potančoková)

