
Spravodajca č.02/2022-23  15.07.2022 

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). 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). Stretnutia 1 kola je možné odohrať aj v inom termíne, ako je uvedený napr. / 30  - 31. 07 /.   

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 po zverejnení vyžrebovania III ligy SFZ. 

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. 1.Ospravedlňujeme sa všetkým FK, že doteraz nebolo dokončené vylosovanie mládežníckych súťaží, ale 
z dôsledku novelizácie SP nastala neistá situácia ohľadom schvaľovania niektorých spoločných družstiev v III. 
lige U 19+17. Až po oficiálnom vyjadrení ŠTK na SFZ sa niektoré FK odhlásili z tejto ligy a prihlásili sa 
následne do IV. ligy U 19 , kde tiež tieto súťaže nemohli byť uzavreté, nakoľko niektoré ObFZ nepotrdili účasť 
prihlásených FK do tejto súťaže. Súťaže budú uzavreté v priebehu tohto víkendu. 

2. Navrhovaná úprava mládežníckych súťaži na ročník 2022/23 
III. liga U 19+17 –  9  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 

i. Stred – FK z ObFZ – BB, ZV a ZH – nie je uzavretý počet 
ii. 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 

i. 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. 
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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 

i. Sk. B – 14 FK z ObFZ – MT, LM a DK 
ii. Sk. C – 14 FK z ObFZ – BB, ZV a ZH   

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 4 FK o titul 2 kolovo a zvyšných 6 
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 MS 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.  

3. Hracie dni pre mládež – dvojičkové súťaže – sobota resp. nedeľa pri pred zápasoch.  
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 predohralo 1 kolo MFS 
5. 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 6: Miroslav Kojnok 1301302 (TJ Sklotatran Poltár), berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty 

za pozastavenie výkonu športu ( U912) 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 7: Ján Skýpala 1167788 (TJ Sklotatran Poltár), berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za 
pozastavenie výkonu športu ( U913) 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 8: Adam Klačko 1293762 (TJ Tatran Oravské Veselé), berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za 
pozastavenie výkonu športu ( U908) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu 
vo výške 100 €, podľa čl. 12/2 DP   ( zberná faktúra). 
 

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. Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkami všetkých R (Cooperov test) sa uskutoční 

17. júla 2022 v Čadci. Všetci R predložia potvrdenia o lekárskej prehliadke (R 3.L+program TALENT od 
športového lekára, ostatní od všeobecného lekára). Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a 
pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Účastnícky poplatok určený na 
uhradenie nákladov spojených s organizáciou Letného seminára R a DZ vo výške 10 € žiadame poslať na účet 
SsFZ: IBAN SK9709000000000050192944 do 17.7.2022. 
 

2. KR SsFZ oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ stratili platnosť 1.7.2022. Zároveň si môžu v termíne 
do 23.7.2022 uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ formou písomného zdôvodnenia zástupcom 
príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na adresu delegacia.ssfz@gmail.com. 

3. Ospravedlnenia R:  
Bálint 24.7.-30.7., 4.8.-13.8., Jančo 8.-9.10. + prac. dni, Janidžár do 31.7., Medveď 24.7.,27.7.,31.7., + prac. dni, 

Hraško 23.-24.7., Ištvánik 29.7.-10.8. + soboty + prac. dni do 16:00, Tilesch od 10.7. do odvolania, Škvarek od 

29.5. do odvolania - PN, Tapfer od 18.7. do odvolania, Kelemen 23.7.-1.8., Vrchovský do 18.9., Matejčík 5.8.-

15.8., Belko 23.7.-6.8., Širanec prac. dni, Hanes 6.8., od 1.9. prac dni, Števček 20.7.-30.7., prac dni do 15:00, 

Závodský 23.-24.7., Slovák 21.7.-2.8., Mosor - prac. dni, Hlaváčik 27.7.-29.7., Vrtich – prac. dni, Bátory do 30.9., 

Elsner – do prihlásenia, Varga 29.7.-31.7., Pleva 27.7.-30.7., Labuda do 31.8., Petrík 30.-31.7., 25.8.-31.8., Lisý 

27.7.-12.8., Botka 30.-31.7., 6.8., 13.-14.8., prac. dni, Belan I. 20.7.,6.8.,15.8.-19.8.,17.9.-18.9., Tokár- prac. dni, 



Markovič st. do 24.7., Hraško 27.7., Kaštan – ukončenie činnosti, Haring – prac. dni August, 27.8. do 14:00, Palider 

30.7., Pavlák – celá jesenná časť. 

4. Ospravedlnenia DZ:  
Havran 27.7., Forrai 30.-31.7., 6.8., Koóš 29.7.-5.8., Veky prac. dni, Ivan 22.7.-15.8., Čičmanec 14.7.-22.7., 

Truban 12.7.-31.7., Libiak do 9.9.,Hulák 20.-21.8., 27.-28.8., Chovan 21.7.-2.8., Kupča 31.7., Šmidriak 6.8.,21.8.-

11.9., Šmíd 5.8.-23.8. 

5. Ukončenie činnosti: Roman Kaštan – KR SsFZ úprimne ďakuje za 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: 
a) RTJ Brodno – na základe podnetu RTJ Brodno žiadame ŠK Gbeľany v termíne do 20.7.2022 uhradiť 

odstupné vo výške 1000€  v zmysle RaPP čl.37/b za transfer hráča Štefan Vallo (1309179) zo dňa 
6.7.2022  pod následkom odstúpenia na DK SsFZ. Doklad o úhrade zaslať na sekretariát SsFZ. 

b) FK Čadca - na základe podnetu FK Čadca žiadame ŠK Badín v termíne do 20.7.2022 uhradiť rozdiel vo 
výške 250€ v zmysle RaPP čl.37/b za transfer hráča Dušan Kán (1298822) zo dňa 12.7.2022 pod 
následkom odstúpenia na DK SsFZ. Doklad o úhrade zaslať na sekretariát SsFZ. 

c) MFK Baník Veľký Krtíš – na základe podnetu MFK Veľký Krtíš žiadame OFK Olováry v termíne do 
20.07.2022 uhradiť rozdiel vo výške 250€ v zmysle RaPP čl.37/b za transfer hráča Miroslav Kukolík 
(1233124) zo dňa 1.7.2022 pod následkom odstúpenia na DK SsFZ. Doklad o úhrade zaslať na sekretariát 
SsFZ. 

d) MFK Baník Veľký Krtíš – na základe podnetu MFK Veľký Krtíš žiadame MFK Zvolen v termíne do 
20.07.2022 uhradiť rozdiel vo výške 250€ v zmysle RaPP čl.37/b za transfer hráča Radovan Tatár 
(1248795) zo dňa 5.7.2022 pod následkom odstúpenia na DK SsFZ. Doklad o úhrade zaslať na sekretariát 
SsFZ. 

e) MFK Baník Veľký Krtíš – na základe podnetu MFK Veľký Krtíš žiadame FK Slovenské Ďarmoty 
v termíne do 20.07.2022 uhradiť rozdiel vo výške 700€ v zmysle RaPP čl.37/b za transfer hráča Radovan 
Gallo (1347680) zo dňa 12.7.2022 pod následkom odstúpenia na DK SsFZ. Doklad o úhrade zaslať na 
sekretariát SsFZ. 

f) ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka – na základe podnetu ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka žiadame FK 
Rajec v termíne do 20.07.2022 uhradiť odstupné vo výške 200€ v zmysle RaPP čl. 37/a za transfer hráča 
Benjamín Čišecký (1373330) zo dňa 10.7.2022 pod následkom odstúpenia na DK SsFZ. Doklad 
o úhrade zaslať na sekretariát. 

g) ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka – na základe podnetu ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka žiadame FK 
Rajec v termíne do 20.07.2022 uhradiť odstupné vo výške 200€ v zmysle RaPP čl. 37/a za transfer hráča 
Martin Pastucha (1374081) zo dňa 10.7.2022 pod následkom odstúpenia na DK SsFZ. Doklad o úhrade 
zaslať na sekretariát. 

h) ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka – na základe podnetu ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka žiadame FK 
Rajec v termíne do 20.07.2022 uhradiť odstupné vo výške 200€ v zmysle RaPP čl. 37/a za transfer hráča 
Marek Šimkulič (1347868) zo dňa 10.7.2022 pod následkom odstúpenia na DK SsFZ. Doklad o úhrade 
zaslať na sekretariát. 

i) ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka – na základe podnetu ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka žiadame FK 
Rajec v termíne do 20.07.2022 uhradiť odstupné vo výške 200€ v zmysle RaPP čl. 37/a za transfer hráča 
Patrik Záň (1367807) zo dňa 10.7.2022 pod následkom odstúpenia na DK SsFZ. Doklad o úhrade zaslať 
na sekretariát. 

j) TJ Družstevník Mýtna – na základe podnetu TJ Družstevník Mýtna žiadame TJ Sklotatran Poltár 
v termíne do 20.07.2022 uhradiť rozdiel vo výške 100€ v zmysle RaPP čl.37/a za transfer hráča  Pavel 

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


Kapec (1428034) zo dňa 12.07.2022 pod následkom odstúpenia na DK SsFZ. Doklad o úhrade zaslať na 
sekretariát. 

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. 

 

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. 

 

 


