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Spravodajca č. 22/2022-2023  
 

Disciplinárna komisia (podpredseda Dušan Gregor) 
U 648: Ľuboš Kapusta 1105072 (rozhodca), berie na vedomie vyjadrenie k U639 a pokračuje ďalej v šetrení. 
U 649: Jozef Libiak 1311860 (delegát SsFZ), berie na vedomie vyjadrenie k U640 a pokračuje ďalej v šetrení.  
U 650: FK Predmier (VI. liga skupina A), na základe odborného stanoviska KR SsFZ, ŠTK SsFZ a  vlastných 
zistení, začína disciplinárne konanie podľa čl. 71/1,2,3d,e, 5b, 6 DP za HNS priaznivcov domácich priaznivcov voči 
DO počas a po MFS 11. kola VI. ligy skupiny A medzi FK Predmier - TJ Spartak Radôstka dňa 16.10.2022, podľa 
čl. 58/2a DP. Žiada o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 06.12.2022 pod následkom disciplinárnych sankcií. 
U 651: Ondrej Zubaj 1377387 (TJ Tatran Hybe, V. liga dorast U19 skupina B), berie na vedomie vyjadrenie k U643. 
Za neoprávnený štart hráča v zastavenej činnosti (ČK udelená v MFS 3. kola 8. ligy dospelých - Sportika LFZ medzi 
TJ Tatran Hybe - ŠK Lúčky - Kúpele dňa 20.08.2022) v MFS 3. kola V. ligy dorastu U19 skupiny B medzi TJ Tatran 
Zákamenné - TJ Tatran Hybe dňa 21.8.2022,   čl. 53/1, 64/1a, DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac 
nepodmienečne od 25.11.2022, čl. 53/2b DP, s prerušením počas zimnej prestávky. Zároveň ruší predbežné 
ochranné opatrenie v U 643.   
U 652: Tobias Janík 1352638 (kapitán TJ Tatran Hybe, V. liga dorast U19 skupina B), za umožnenie neoprávneného 
štartu hráča Ondrej Zubaj 1377387 v zastavenej činnosti (ČK udelená v MFS 3. kola 8. ligy dospelých - Sportika LFZ 
medzi TJ Tatran Hybe - ŠK Lúčky - Kúpele dňa 20.08.2022) v MFS 3. kola V. ligy dorastu U19 skupiny B medzi TJ 
Tatran Zákamenné - TJ Tatran Hybe dňa 21.8.2022, čl. 53/1, 3b, DP, DS - pozastavenie výkonu funkcie na 1 
mesiac nepodmienečne od 25.11.2022, čl. 53/3b DP, s prerušením počas zimnej prestávky. Zároveň ruší 
predbežné ochranné opatrenie v U 644.   
U 653: Dávid Šveda 1405056 ( vedúci/tímový manažér, TJ Tatran Hybe, V. liga dorast U19 skupina B), berie na 
vedomie vyjadrenie k U 654. Za umožnenie neoprávneného štartu hráča v zastavenej činnosti (ČK udelená v MFS 
3. kola 8. ligy dospelých - Sportika LFZ medzi TJ Tatran Hybe - ŠK Lúčky - Kúpele dňa 20.08.2022) v MFS 3. kola 
V. ligy dorastu U19 skupiny B medzi TJ Tatran Zákamenné - TJ Tatran Hybe dňa 21.8.2022,   čl. 53/1, DP, DS – 
pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac nepodmienečne od 25.11.2022, čl. 53/3b DP, s prerušením počas 
zimnej prestávky. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie v U 645.   
U 654: Miroslav Medvecký 1089297 (tréner, TJ Tatran Hybe, V. liga dorast U19 skupina B), berie na vedomie 
vyjadrenie k U646. Za umožnenie neoprávneného štartu hráča v zastavenej činnosti (ČK udelená v MFS 3. kola 8. 
ligy dospelých - Sportika LFZ medzi TJ Tatran Hybe - ŠK Lúčky - Kúpele dňa 20.08.2022) v MFS 3. kola V. ligy 
dorastu U19 skupiny B medzi TJ Tatran Zákamenné - TJ Tatran Hybe dňa 21.8.2022,   čl. 53/1, DP, DS – 
pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac nepodmienečne od 25.11.2022, čl. 53/3b DP, s prerušením počas 
zimnej prestávky. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie v U 646.    
U 655: TJ Tatran Hybe (V. liga dorast U19 skupina B), berie na vedomie vyjadrenie k U647. Za umožnenie 
neoprávneného štartu hráča v zastavenej činnosti (ČK udelená v MFS 3. kola 8. ligy dospelých - Sportika LFZ medzi 
TJ Tatran Hybe - ŠK Lúčky - Kúpele dňa 20.08.2022) v MFS 3. kola V. ligy dorastu U19 skupiny B medzi TJ Tatran 
Zákamenné - TJ Tatran Hybe dňa 21.8.2022, čl. 53/1 DP. DS – 100€ pokuta, podľa čl. 53/5, DP, čl. 12 DP.   
U 656: FC 98 Hajnáčka (V. liga skupina JUH), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti 
vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti za obdobie 10/2022) , 
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 13.12.2022 od zverejnenia tohto rozhodnutia predložiť DK doklad o splnení povinnosti, podľa čl. 25 DP, 
čl. 43/7, čl. 64/1b DP, od 02.12.2022. 
U 657: FK Mesta Tornaľa (V. liga skupina JUH), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti 
vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti za obdobie 10/2022) , 
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 13.12.2022 od zverejnenia tohto rozhodnutia predložiť DK doklad o splnení povinnosti, podľa čl. 25 DP, 
čl. 43/7, čl. 64/1b DP, od 02.12.2022. 
U 658: ŠK Belá (V. liga skupina SEVER), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti 
vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti za obdobie 10/2022) , 
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 13.12.2022 od zverejnenia tohto rozhodnutia predložiť DK doklad o splnení povinnosti, podľa čl. 25 DP, 
čl. 43/7, čl. 64/1b DP, od 02.12.2022. 
U 659: ŠK  Gbeľany (V. liga skupina SEVER), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti 
vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti za obdobie 10/2022) , 
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 13.12.2022 od zverejnenia tohto rozhodnutia predložiť DK doklad o splnení povinnosti, podľa čl. 25 DP, 
čl. 43/7, čl. 64/1b DP, od 02.12.2022. 
U 660: TJ Sklotatran Poltár (V. liga skupina JUH), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti 
vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti za obdobie 10/2022) , 
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 13.12.2022 od zverejnenia tohto rozhodnutia predložiť DK doklad o splnení povinnosti, podľa čl. 25 DP, 
čl. 43/7, čl. 64/1b DP, od 02.12.2022. 



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 (podľa čl. 84/1 D 
 

Odvolacia komisia (predseda Jozef Hrívik) 
1. Odvolacia komisia SsFZ ako príslušný odvolací orgán riadiaceho zväzu prijala  rozhodnutie Disciplinárnej komisie 

SsFZ  U 631 uverejnené v Spravodajcovi č.20/2022-2023 zo dňa 18.11.2022  o nevyhovení odvolaniu  Milana 

Janča (R 1114681) voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie U 612, ktoré bolo uverejnené v Spravodajcovi č. 19 

/2022-2023 zo dňa 11.11.2022. Podklady k Odvolaciemu konaniu boli zaslané e-mailom dňa 21.11.2022. 

Odvolacia komisia dňom 22.11.2022 začína  Odvolacie konanie vedené pod č.k. OK-04/2022. 

2. Odvolacia komisia SsFZ ako príslušný odvolací orgán riadiaceho zväzu prijala  rozhodnutie Disciplinárnej komisie 

SsFZ  U 632 uverejnené v Spravodajcovi č.20/2022-2023 zo dňa 18.11.2022  o nevyhovení odvolaniu  TJ  Tatran 

Chlebnice ( VI.liga skupina B)  voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ U 611, ktoré bolo uverejnené 

v Spravodajcovi č. 19 /2022-2023 zo dňa 11.11.2022. Podklady k Odvolaciemu konaniu boli zaslané e-mailom dňa 

21.11.2022. Odvolacia komisia dňom 22.11.2022 začína  Odvolacie konanie vedené pod č.k. OK-05/2022. 

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Marián Petrok) 
1. ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA C BANSKÁ BYSTRICA  

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ BB organizuje školenie trénerov UEFA C 

licencie v rozsahu 60 hod. v Banskej Bystrici v termíne od 11. januára do 27. marca 2023. 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. 

2. PLÁN VZDELÁVANIA TRÉNEROV SsFZ  NA PRVÝ POLROK 2023 
Školenia trénerov UEFA C licencie:  Banská Bystrica (január – marec 2023) 

Liptovský Mikuláš (marec – máj 2023) 
             Semináre trénerov UEFA B a UEFA GR C:   Bobrovec   19.02.2023 

                                                                                 Zvolen       20.03.2023 

      Martin        22.05.2023  

 

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

1. V pondelok 12.12.2022 sa v B. Bystrici o 15,30 uskutoční stretnutie vedenia SsFZ s členmi komisií 

a úsekov SsFZ. Žiadame touto cestou predsedov jednotlivých komisií, aby oznámili sekretariátu SsFZ počet 

osôb, ktoré sa stretnutia v uvedený deň zúčastnia.  

2. Oznamujeme futbalovej verejnosti, že  bolo zriadené Facebook konto Stredoslovenského futbalového zväzu. 

Nájsť ho môžete na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086492871681. 
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