
Spravodajca č.04/2022-23  
29.07.2022 

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

1. 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. 

2. Termín harmonogramu obhliadok areálov: 

02.08.2022 (utorok) nový časový harmonogram ! 

Blatnica 9:30 - 10:00 

Bánová "B" (ihrisko Brezany) 11:00 - 11:30 

Vadičov 12:15 - 12:45 

Zborov nad Bystricou 13:15 - 13:45 

Rabča 15:45 - 16:15 

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 tj.1.8.23:59 na ŠTK vyplnené tlačivo „Pasport futbalového štadióna“ 

v zmysle bodu 2 Správy ŠTK. 

Obhliadka areálu v Dačovom Lome /6liga sk. D. bude dohodnutá telefonicky. 

3.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. 

4.  Povolený počet náhradníkov v zápise o stretnutí je max.8 

5.  Najvyšší dovolený počet striedajúcich hráčov je 5 v troch prerušeniach hry  do tohto počtu sa nezapočítava 

polčasová prestávka. Úprava PF 

6.  Striedavý štart hráča sa nepovažuje za matričný úkon. Týmto však nie je dotknutý povolený počet štartov hráča 

max. za dva kluby/ registrovaný môže byť v troch/ v jednom súť. ročníku 

7. Schválené zmeny hracích dní a časov, termínov MFS: 

06.08.2022 (sobota) o 15:30 1.kolo IV. liga  ŠK Badín-KNM  

ŠK Badín (10€ v MZF) 

05.11.2022 (sobota) o 14:00 2.kolo VI. liga D Tomášovce – Čebovce  

 

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

1.Vzhľadom na „ neustály tlak FK „ a rozhodnutie VV SsFZ, nebola schválená navrhovaná úprava mesiac 
zverejňovanej úpravy súťaži v plnom rozsahu, preto musela KM niektoré súťaže upraviť podľa rozhodnutia VV SsFZ 
a tým pádom sa zmenili aj niektoré pridelené čísla pre FK : 
III. liga U 19+17 –  8  FK – 2 kolovo a následne 2 kolová nadstavba družstiev na 1-4. a 5-8.mieste o majstra 
a o umiestnenie so zápočtom všetkých bodov, tj. 20 MFS 
 IV. liga U 19  –   Sever – FK z ObFZ – CA, ZA, DK, MT a LM – 12 účastníkov – 2 kolovo – 22 MFS 
                                 Stred – FK z ObFZ – BB, ZV a ZH – 16 účastníkov rozdelených do 2 sk. po 8, ktoré odohrajú 2 
kolovo základnú časť a potom nadstavba FK na 1-4.mieste, resp. na 5-8.mieste z obidvoch skupín so zápočtom 
vzájomných MFS, ale aj všetkých bodov , tj. 22 MFS 
                                 Juh  – FK z ObFZ – RS, LS a VK – 14 účastníkov – 2 kolovo – 26 MFS 
Pre družstva z 3. a 4.ligy sa vytvorí súťaž o Pohár, kde  víťaz 3. ligy U 19 bude hrať doma a vonku  s víťazom 4.ligy 
U 19 Sever, obdobne víťazi sk. Stred a Juh. Víťazi budú hrať  na neutrálnom ihrisku o Víťaza pohára. 
V. liga U 19 – 2.sk. po 14 účastníkov -  A – FK z ObFZ – CA a ZA- 2 kolovo – 26 MFS 
                                                                      B – FK z ObFZ – DK, LM a MT – 2 kolovo – 26 MFS 
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 – 22 MFS 
                                                                                                                       sk. B – 14 FK z ObFZ – MT, LM a DK 2  
kolovo – 26 MFS                                                                              sk. C – FK z ObFZ – BB, ZV a ZH – 14 účastníkov 
2 kolovo – 26 MFS 
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                                                                                                                          sk. D – 10 FK z ObFZ LC, RS a VK -  
budú hrať 2 kolovo a potom FK na 1 – 4.mieste 2 kolovo o titul a zvyšných 6 FK  1 kolovo o umiestnenie so zápočtom 
všetkých bodov – 24 MFS 
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 – 24 MFS  
2.V dvojičkových súťažiach sa bude postupovať na základe súčtu umiestnení obidvoch kategórii, kde postúpia FK 
s najnižším súčtom umiestnení. Pri rovnakom súčte umiestnení bude uprednostnený FK s lepším umiestnením 
v staršej kategórii. 
3.Hracie dni pre mládež – dvojičkové súťaže – sobota resp. nedeľa pri pred zápasoch. Žiadame všetky FK, aby si 
skontrolovali hracie časy a schválené výnimky a v prípade nezrovnalosti to oznámili cez všeobecné podanie na KM, 
prípadne aj telefonicky. Prípadne ak niektoré FK ešte chcú zmenu hracieho času ale HP, aby to podali cez podnet na 
KM najneskôr do 10.8.. 
3.Výnimky z hracich časov: 3.liga U 19+17 – Čadca – nedeľa UHČ, 4.liga U 19 – Sever – Tvrdošín a Staškov – SO – 
10:00, L. Sliače, Lisková – sobota UHČ dospelých, St. Bystrica – sobota 16:00, Ľubochňa – NE – 10:00, Višňové 
a Predmier – NE – pred zápas dospelých. 
 Stred – N. Baňa – SO – 10:30, B. Štiavnica – NE – 10:30, Sliač – SO pred zápas dospelých, Bušince – SO – UHČ 
dospelých, RSC Hamsik Akademy – NE 10:00, Kremnica, Krupina, Lad. Vieska – NE pred zápas dospelých, Badín – 
NE – 4 hod. pred mužmi. Juh – Poltár – SO – pred zápas dospelých, R. Sobota  – SO – 15:00, Kalinovo – NE – pred 
zápas dospelých, Kokava n. R. – NE – UHČ. 
V. liga U 19 sk. A – Liet. Lúčka  a H. Hričov – SO – 10:30, Skalité – SO – UHČ dospelých, Teplička n. V. – NE – UHČ, 
Strečno – NE – pred zápas dospelých. 
Sk. B – Hybe , L. Lužná – SO – UHČ dospelých,  Zakamenné – NE – 13:00. Neschválené výnimky na piatok pre FK 
Istebné a Chlebnice nedeľa predzápas dospelých 
II.liga U 15+13 sk. A – Kysucké N. Mesto , Staškov – NE – UHČ, Turzovka – NE – pred zápas dospelých. 
 Sk. B –Or. Jasenica – NE – UHČ, Dlhá n. O., Černová – NE – pred zápas dospelých. 
Sk. C – Brezno, Jupie, Senohrad, MFK B. Bystrica – NE – UHČ. 
Sk. D – Jesenské – NE  - UHČ, Tornaľa, Hajnačka – NE – pred zápas dospelých 
III. liga U 15+13 sk. A – Hlboké, Čierne – NE -  10:00, Kysucké N.M. –B, Radoľa, Stráňavy, N. Bystrica, Rudina – NE 
– UHČ, Zborov n. Bystricou – NE – pred zápas dospelých.   
6.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. Doporučujeme FK pri uzatváraní zmluvy urobiť si aj zmluvu o financovaní spoločného družstva, 
o prerozdelení kreditov ap 
7.Predlžujeme termín na podávanie prihlášok do súťaže U 11 do 10.8. Zatiaľ je prihlásených 7 FK. 
 

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 28.7.: 
II. liga WU19: MŠK Púchov, MFK Zvolen, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, FK Železiarne Podbrezová, 
MŠK Rimavská Sobota, MFK Tatran Liptovský Mikuláš; 
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, MFK Zvolen. 
3. Predbežne stanovený začiatok súťažného ročníka 2022/2023, súťaže dorasteniek a žiačok: 27.-28.8.2022. 

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Schneider) 
I. DK upozorňuje všetkých hráčov, kluby a funkcionárov, že prerušené všetkých disciplinárne opatrenia a sankcie 
uložené na konci súťažného ročníka 2021/2022  budú pokračovať od 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  podaním cez ISSF najneskôr do stredy 3.8.2022 do 12.00 
hod..  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 ISSF 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 

 

Komisia rozhodcov (predseda Štefan Pastorek) 
1. Náhradný Letný seminár R a DZ spoločne s náhradnými fyzickými previerkami R SsFZ sa uskutočnia 

v Banskej Bystrici na štadióne SNP DUKLA dňa 9.8.2022.  
Náhradného LS sa zúčastnia: R – Bajtoš, Barboriak ml., Bátory, Belán Ondrej, Burger, Danko, Holas, Horný, 
Labuda, Mózer, Janidžár, Markovič st., Náther, Osvald, Pavlák, Singlárová, Spišák, Škvarek M., Tilesch, Tokár, 
Truban, DZ - Veky. Žiadame o uhradenie účastníckeho poplatku určeného na náklady spojené s organizáciou 



náhradného Letného seminára R a DZ vo výške 10 € na účet SsFZ: IBAN SK9709000000000050192944 do 
5.8.2022 (uhradia ho len tí, ktorí doteraz nezaplatili).  

Do správy pre prijímateľa uvediete: Letný seminár, Rozhodca/Delegát, MENO PRIEZVISKO. Je to dôležité 

pre správnu identifikáciu platby! Kontrolu uhradenia vykoná sekretariát SsFZ podľa predloženého zoznamu R 

a DZ, preto potvrdenia o úhrade tentokrát nikam neposielajte. 

Náhradných FP sa zúčastnia: Bajtoš, Barboriak ml., Bátory, Belán Ondrej, Burger, Danko, Diabelko, Fajčík, 

Gešová, Hanes, Hlaváčová, Holas, Horný, Janidžár, Markovič st., Mózer, Náther, Osvald, Pavlák, Pelle, 

Polomský, Považan Michal, Scherer, Singlárová, Spišák, Škvarek st., Švec, Tapfer, Tilesch, Tokár, Truban. 

Všetci R, ktorí tak do dnešného dňa neurobili, pošlú scan/fotku potvrdenia o lekárskej prehliadke (R 

3.L+program TALENT od športového lekára, ostatní od všeobecného lekára) do začiatku konania FP na 

e-mailovú adresu andrejhrmo@gmail.com. 

2. Ospravedlnenia R:  
Priadka 30.-31.7. (oneskorene), Kováčiková 20.-21.8.,11.9.,17.-18.9., prac. dni, Hraško 9.-16.8., od 22.8. prac. 

dni, Kuchár 8.-14.8., Hedvigy - prac. dni, Pašák 13.8., Uhorskai 13.8., 20.-21.8., Mikloš prac. dni, Kubalík-  

soboty, Slovák 6.8., Širanec 20.-21.8, Rohoň 10.9., Palider 20.8., 27.-28.8., Matula 23.-28.8. + Ut a Št po 15:00, 

Procházka 12.-21.8. doobeda, Singlárová 19.8.-21.8., Bryndziar 6.-7.8. (oneskorene), Krško 6.-9.8. 

3. Ospravedlnenia DZ:  
Turňa Pe. 6.-7.8. 

4. Ukončenie činnosti: Tomáš Škvarek – 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 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 

3. 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) 

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. 

Správy zo sekretariátu(vedúci sekretár Michaela Potančoková) 
michaela.potancokova@futbalsfz.sk 

1. Oznamujeme funkcionárom a futbalovej verejnosti, že v dňoch 1.8. – 15.8.2022 bude sekretariát vzhľadom na 

čerpanie dovolenky a prebiehajúce sťahovanie do nových priestorov pracovať v obmedzenom režime. 

V prípade potreby nás kontaktujte e-mailom, resp. telefonicky. 

 


