
Spravodajca č.03/2022-23  
22.07.2022 

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 výsledku barážového stretnutia  III ligy  sk. Západ SFZ. 

4. Termín harmonogramu obhliadok areálov: 

26.07.2022 (utorok) 

Dolná Strehová 10:00 – 10:30 

Bušince 11.30-12:00 

Nenince  12:30 – 13:00 

Sliač  14:00 – 14:30 

Priechod  15:00 – 15:30 

Osrblie  17:00 – 17:30 

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. 

5.Zmeny termínu MFS 

Vzhľadom k tomu že ešte stále nie sú vyžrebované súťaže, bude ŠTK na prvé dve kolá akceptovať aj žiadosti o menu 

termínu podané v lehote kratšej ako 21 dní za dodržania ostatných podmienok. 

 

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

1.Mládežnícke súťaže sú už uzavreté, ale hrací model ešte podlieha schváleniu VV dňa 26.7., následne bude 

zverejnené vylosovanie. Toto nebolo robené aj z dôvodu riešenia sponzora pre súťaže dorastencov, ktorého meno 

bude uvádzané v názve súťaže. 

2.Začiatok jesennej časti je 27-28.8., klasicky 1.kolom. Vkladať sa bude 1 kolo naplánovaná na 26-27.3. na 

15.9.2022. 

 

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok) 
1. Prihlášky do súťaží ženského futbalu si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, 
v predĺženom termíne do 31.7. (vrátane): 
II. liga dorastenky WU19 (pre kategórie od U15 do U19; ročníky narodenia 2008 až 2004), 
II. liga žiačky WU15 (pre kategórie od U11 do U15; ročníky narodenia 2012 až 2008). 
2. Zaevidované prihlášky k 21.7.: 
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II. liga WU19: MŠK Púchov, MFK Zvolen, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, FK Železiarne Podbrezová, 
MŠK Rimavská Sobota; 
II. liga WU15: MŠK Novohrad Lučenec, FK Slovan Trstená, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, GFC 
regionálna akadémia “C”, FK Železiarne Podbrezová, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, MFK Žarnovica. 
3. Predbežne stanovený začiatok súťažného ročníka 2022/2023, súťaže dorasteniek a žiačok: 27.-28.8.2022. 
 

 

Komisia rozhodcov (predseda Štefan Pastorek) 
1. Náhradný Letný seminár DZ SsFZ sa uskutoční v hoteli Termál vo Vyhniach dňa 26.7.2022 od 15:00 hod. 
2. Žiadame rozhodcov, ktorí nemajú odznak SFZ na dresy, aby kontaktovali KR svojho príslušného ObFZ.  
3. 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. 

4. Ospravedlnenia R:  
Súhrada 1.8.-5.8., Slovák 19.7.-30.7., Mosor 31.7., Schöber – prac. dni a soboty, Švec 23.7.-8.8., 5.9.-12.9., 

10.10.-17.10., 14.11.-21.11. a prac. dni, Ježík 23.-31.7., 3.8.,13.8.,27.8., Závodský prac. dni a soboty do 14:00, 

Hlaváčová do prihlásenia, Chmúrny 4.8.-15.8., Debnár 6.-17.8., Foltán 6.-17.8., Krajči 11.9.,17.9., Fábry 1.8.-5.8., 

9.8.-13.8., Laššák 31.7., Kuchár – prac. dni, Valíček – prac. dni do 15:00, Bajtoš – celá jeseň, Ratkovský – prac. 

dni, Katreniak 6.-7.8.,20.8.,27.8.-5.9.,1.10., Varga D. 6.8., Slosiariková 5.8.-19.8., Bulla 1.8.,2.8.,5.-18.8.,21.-

27.8.,30.8.,31.8., Holub 23.7.,24.7.,30.7.,31.7.,6.8.,13.8. 13:00,1.9.-4.9., Kubalík – prac. dni, Markovič st. – prac. 

dni a soboty, Herdeľ do 22.8., Oravec do 15.8. prac dni (oneskorene),19.-21.8., Hrivo 23.7.-6.8.,20.8. 

(oneskorene), Račko od 15.9. prac. dni, Jodas 21.7.-24.7. (oneskorene), Hanes do prihlásenia. 

5. Ospravedlnenia DZ:  
Šmidriak 27.7., Ploštica 22.-24.7., Kalocsai 6.8., Ploštica 22.-24.7., Pšenica 13.8.-14.8., Kubinec – prac. dni, 

Kmoško 20.-21.8. 

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. 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. 
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