
            13.1. 2023 

Spravodajca č. 26/2022-2023  
 

Disciplinárna komisia (podpredseda Dušan Gregor) 
U 673: MFK Zvolen ( MR - IV. liga ), berie na vedomie splnenie U664. Ruší predbežné ochranné opatrenie uložené 
v U567 
U 674 : TJ Sklotatran Poltár (V. liga skupina JUH), berie na vedomie splnenie U660. Ruší predbežné ochranné 
opatrenie uložené v U660 
U 675: MFK Žarnovica (IV. liga – MR), za nesplnenie U672 a  na základe  podnetu FK Čadca (podaného 
15.12.2022 ID 160822) a podnetu Delegáta zväzu podaného v ISSF (dňa 06.06.2022 ID 147558) 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 podľa čl. 47/1c DP. DS -  100 
€ pokuta, podľa čl. 47/4, čl. 64/1b DP. Predbežné  ochranné opatrenie zákazu transferov hráčov do klubu 
uložené v U672, trvá do uhradenia záväzku voči FK Čadca. 
DK SsFZ 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.  
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 termín zimného seminára všetkých R SsFZ, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. - 12.02.2023, 

v hoteli Termál, vo Vyhniach. Program a rozdelenie do skupín budú oznámené e-mailom. Žiadame Vás o 

zabezpečenie si súkromných a pracovných povinností tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. 

Predbežné rozdelenie R: 

10. - 11.02.2023 - R IV. liga - MR + vybraní rozhodcovia V. liga 

11.02.2023 - R V. liga + vybraní rozhodcovia VI. liga 

12.02.2023 - R VI. liga  

2. Oznamujeme termín konania zimného seminára DZ SsFZ, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. - 25.02.2023. 

Program a miesto konania bude upresnené a zaslané e-mailom. Žiadame Vás o zabezpečenie si súkromných 

a pracovných povinností tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. 

3. Žiadame všetkých R a DZ o: 

- aktualizáciu prípadných dlhodobých ospravedlnení (pracovné dni, soboty a pod.) pre jarnú časť 

súťažného ročníka 2022/2023 a to najneskôr do 01.03.2022 na delegacia.ssfz@gmail.com, nakoľko 

ospravedlnenia z jesennej časti stratili platnosť dňom 01.01.2023, 

- kontrolu profilov v ISSF - platnosti RP, uhradenie členského poplatku a aktuálnosť kontaktných údajov (v 

prípade vykonania zmien o nich zároveň informujte na kr@ssfz.sk). 

4. KR SsFZ oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ stratili platnosť 01.01.2023. Zároveň si môžu v 

termíne 21 dní pred začiatkom jarnej časti SR 2022/2023 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. 

5. Licenčný seminár pre delegátov zväzu - Licencia "A": pripomíname informáciu zasielanú v mesiaci 

12/2022 na ObFZ.  

Seminár sa bude konať 5.2.2023 (nedeľa) v Boutique Hoteli Maraton, Strojárenská 11/A, Košice. Záujemcovia 

o získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Marcela Eperješiho - vedúceho sekretára 

VsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu marcel.eperjesi@futbalsfz.sk. Uzávierka prihlášok je 15.1.2023. 

Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60 

€, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno 

a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke 

www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví 

záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a 

"kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po 

uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre 

diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne 

elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu 

a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť 

prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač 

na seminár nedostaví). 

V prípade otázok alebo nejasností sa obráťte na predsedu KD SFZ p. Štefana Kormana (0907813099), resp. 

p Pavla Páchnika (0917560140). 

http://www.futbalsfz.sk/


6. Zmena kontaktných údajov: Július KUBÁNI - nové t.č. 0947 966 152 

7. Ukončenie činnosti R: Štefan ČORDÁŠ, Ukončenie činnosti DZ: Zdenko MASTIŠ - KR SsFZ obom 

úprimne ďakuje za dlhoročnú aktívnu činnosť. 

8. Ukončenie činnosti Tajomníka KR: Andrej HRMO - KR SsFZ úprimne ďakuje za dlhoročnú činnosť v komisii 

rozhodcov SsFZ. 

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Marián Petrok) 
1. SEMINÁR TRÉNEROV UEFA B A UEFA GR C – BOBROVEC PRI LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ LFZ organizuje seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie 

v nedeľu 19.februára 2023 od 09.00 hod. v priestoroch štadióna ŠK Bobrovec (jedáleň). Maximálny počet 

účastníkov seminára je 50. Program seminára a prihláška na seminár je zverejnená na web stránke SsFZ-  

www.ssfz.sk / úvodná stránka / aktuality 

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  

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila) 

1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /: 
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 

2. Pripomíname, 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 ) 

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

1. Chceme touto cestou upozorniť FK, ktoré boli v roku 2022 prijímateľom príspevku vo výške 2.000 € 
z „Projektu podpory mládežníckeho futbalu v pôsobnosti SsFZ – vybrané FK“, že v zmysle zásad 
uvedeného projektu, ako aj „Oznámenia o poskytnutí príspevku na činnosť družstiev mládeže na rok 2022“ zo 
je povinnosťou FK v termíne do 15.1.2023 predložiť na SsFZ vyúčtovanie čerpania uvedeného príspevku. 
Podrobnejšie v uvedenom oznámení.  
Ku dnešnému dňu evidujeme vyúčtovanie od FK: Dynamo Diviaky, TJ Sokol Liesek, OŠK Kamenná Poruba, 
ŠK Kriváň Lipt.Ondrašová, FK Slovan Kúpele Sliač/Kováčová  

2. Najbližsie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční dňa 19.1.2023 v sídle SsFZ. 
3. 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. 

 

http://www.ssfz.sk/
mailto:michaela.potancokova@futbalsfz.sk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086492871681
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