
            16.12. 2022 

Spravodajca č. 24/2022-2023  
 

Stredoslovenský futbalový zväz chce touto cestou poďakovať všetkých funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, 

delegátom, novinárom, obchodným partnerom a všetkým futbalovým fanúšikom na strednom Slovensku za spoluprácu 

a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku. Zároveň im chce všetkých zaželať príjemné prežitie vianočných 

sviatkov a v Novom roku 2023 veľa osobných, pracovných a športových úspechov. 

 

Športovo – technická komisia (predseda Erik Gemzický) 
1. ŠTK SsFZ ako prvostupňový orgán vyzýva týmto TJ Vinohrad Čebovce na doplnenie podania voči štartu hráča 

FK Tomášovce Filipa Weisenpachera v zmysle SP článok 85 a 86, RS SsFZ do 22.12.2022 podaním cez ISSF. 

 

Disciplinárna komisia (podpredseda Dušan Gregor) 
DK SsFZ 15.12.2022 
U 666: FK Mesta Tornaľa (V. liga skupina JUH), berie na vedomie splnenie U657. Ruší predbežné ochranné opatrenie 
uložené v U657 
U 667: FC 98 Hajnáčka (V. liga skupina JUH), za nesplnenie U656 a na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za 
porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti za 
obdobie 10/2022), podľa čl. 54/1  DP. DS - 100 € pokuta, podľa čl. 54/3 DP. Predbežné  ochranné opatrenie zákazu 
transferov hráčov do klubu uložené v U656, trvá do uhradenie záväzku voči SsFZ. 
U 668: ŠK Belá (V. liga skupina SEVER), za nesplnenie U658 a na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie 
povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti za obdobie 
10/2022) podľa čl. 54/1  DP. DS - 100 € pokuta, podľa čl. 54/3 DP. Predbežné  ochranné opatrenie zákazu 
transferov hráčov do klubu uložené v U658, trvá do uhradenie záväzku voči SsFZ. 
U 669: ŠK  Gbeľany (V. liga skupina SEVER), za  nesplnenie U659 a  na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za 
porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti za 
obdobie 10/2022) podľa čl. 54/1  DP. DS - 100 € pokuta, podľa čl. 54/3 DP. Predbežné  ochranné opatrenie zákazu 
transferov hráčov do klubu uložené v U659, trvá do uhradenie záväzku voči SsFZ. 
U 670: TJ Sklotatran Poltár (V. liga skupina JUH), za  nesplnenie U660 a na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za 
porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti za 
obdobie 10/2022) podľa čl. 54/1  DP. DS - 100 € pokuta, podľa čl. 54/3 DP. Predbežné  ochranné opatrenie zákazu 
transferov hráčov do klubu uložené v U660, trvá do uhradenie záväzku voči SsFZ. 
U 671: MFK Žarnovica (IV. liga – MR), na základe podnetu FK Čadca (podaného 15.12.2022 ID 160822) a podnetu 
Delegáta zväzu podaného v ISSF (dňa 06.06.2022 ID 147558) začína disciplinárne konanie za neuhradenie škody 
spôsobenej poškodením dverí na chodbe pred vstupom do šatni hostí v stretnutí 26. kola TIPOS III. Ligy STRED 
medzi FK Čadca – MFK Žarnovica dňa 04.06.2022. Faktúra č. 202255019 za náklady na opravu dvojkrídlových dverí 
v hodnote 190 € bola vystavená 09.09.2022 a splatná 23.09.2022 . Žiada klub o písomné stanovisko k neuhradeniu 
uvedenej pohľadávky prostredníctvom ISSF do 20.12.2022 pod následkom disciplinárnych sankcií. 
DK upozorňuje kluby, hráčov, členov realizačných tímov, rozhodcov a delegátov zväzu, že v zmysle čl. 17/8 
DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie uložené ( nevykonané v celom rozsahu) v jesennej časti súťažného 
ročníka 2022/2023 prerušujú do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023.  
DK praje všetkým klubom, funkcionárom, hráčom, delegovaným osobám a priaznivcom futbalu pokojné a 
ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2023 pevné zdravie, veľa osobných, pracovných 
a športových úspechov. 
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 DP). 
 

Komisia rozhodcov (predseda Štefan Pastorek) 
1. Oznamujeme, že zimný seminár R SsFZ sa uskutoční v dňoch 10.-12.02.2023 v hoteli Termál vo Vyhniach. 

Program a rozdelenie po jednotlivých skupinách budú zaslané emailovou poštou. 
2. Oznamujeme predbežný termín konania zimného seminára DZ SsFZ, ktorý sa uskutoční v dňoch 24.-

25.02.2023. Program a miesto konania bude zaslané emailovou poštou. 

 

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

komisie SsFZ  U665  uverejnené v Spravodajcovi č.23/2022-2023 zo dňa 9.12.2022  o nevyhovení odvolaniu 

Ondreja Zubaja (1377387) hráča TJ Tatran Hybe voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ U651, ktoré 

bolo uverejnené v Spravodajcovi č 22 /2022-2023 zo dňa 02.12.2022. Podklady k Odvolaciemu konaniu boli 

doručené  e-mailom dňa 11.12.2022. Odvolacia komisia dňom 11.12.2022 začína  Odvolacie konanie vedené 

pod č.k. OK-06/2022. 

 

 

 



2. U z n e s e n i e   OK  U 04/2022 

Odvolacia komisia Stredoslovenského  futbalového zväzu (ďalej „OK SsFZ“ alebo „Odvolacia komisia SsFZ“) 

na základe článku 60 ods. 7 Stanov Slovenského futbalového zväzu (ďalej „stanovy SFZ“) dňa 11.12.2022 

preskúmala Odvolanie Milana Janča  reg. č. 1114681   ( ďalej len Odvolateľ ) voči rozhodnutiu Disciplinárnej 

komisie SsFZ U 612, ktoré bolo uverejnené v Spravodajcovi č. 19/2022 -2023 zo dňa 11.11.2022. a takto 

r o z h o d l a : 

Odvolacia komisia SsFZ  Odvolaniu Milana Janča  voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ U612, ktoré 

bolo uverejnené v Spravodajcovi č 19 /2022-2023  vyhovuje  a  mení   Rozhodnutie orgánu prvého stupňa  

takto: 

Za nesprávny popis priestupku v MFS  VI. ligy skupiny B medzi FK Nižná - TJ Tatran Chlebnice ukladá 

Milanovi Jančovi  (1114681) DS – pozastavenie výkonu funkcie  na 1 mesiac nepodmienečne podľa DP článok 

63 ods. 2 pís. b)  

Odôvodnenie rozhodnutia je uverejnené v Uznesení OK  U 04/2022, ktoré je uložené na webovej 

stránke SsFz v časti  Komisie/ Odvolacia komisia/ Materiály. 

 

3. U z n e s e n i e   OK  U 05/2022 

Odvolacia komisia Stredoslovenského  futbalového zväzu (ďalej „OK SsFZ“ alebo „Odvolacia komisia SsFZ“) 

na základe článku 60 ods. 7 Stanov Slovenského futbalového zväzu (ďalej „stanovy SFZ“) dňa 11.12.2022 

preskúmala Odvolanie TJ Tatran Chlebnice  ( ďalej len Odvolateľ ) voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie 

SsFZ U 611, ktoré bolo uverejnené v Spravodajcovi č. 19/2022 -2023 zo dňa 11.11.2022. a takto 

r o z h o d l a : 

Odvolacia komisia SsFZ  Odvolaniu TJ Tatran Chlebnice   voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ U 

611, ktoré bolo uverejnené v Spravodajcovi č 19 /2022-2023  čiastočne vyhovuje  a  mení   Rozhodnutie 

orgánu prvého stupňa  takto: 

Za telesné napadnutie na hracej ploche  v MFS  VI. ligy skupiny B medzi FK Nižná - TJ Tatran Chlebnice  

trestá TJ Tatran Chlebnice  pokutou   300 Eur a odobratím troch  bodov po skončení súťaže podľa DP článok 

49 ods.4.  Výsledok dosiahnutý na HP sa ponecháva v platnosti.  

Odôvodnenie rozhodnutia je uverejnené v Uznesení OK  U 05/2022, ktoré je uložené na webovej 

stránke SsFZ v časti  Komisie/ Odvolacia komisia/ Materiály. 

 

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. 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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