
            27.1. 2023 

Spravodajca č. 28/2022-2023  
 

Do pozornosti FK venujúcim sa výchove mladých futbalistov 
 
SsFZ pokračuje aj v roku 2023 v podpore mládeže formou projektov „Vybrané turnaje mládeže“ a „Vybrané FK“. 
 

• O podporu pri organizácii mládežníckych turnajov je možné sa uchádzať v zmysle „Pravidiel pre 
rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v  
podmienkach SsFZ –Vybrané turnaje mládeže“: 

• Futbalové kluby sa môžu do projektu zapojiť výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti o zaradenie do 
systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané turnaje mládeže – 
najneskôr do 15.2.2023 na sekretariát SsFZ (michaela.potancokova@futbalsfz.sk) 

 

• O podporu činnosti mládežníckych družstiev v rámci klubu je možné uchádzať sa v zmysle „Pravidiel pre 
rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach 
SsFZ – Vybrané FK“.  

• FK sa môžu do projektu zapojiť výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti o zaradenie do systému 
podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK – najneskôr do 15.2.2023 na 
sekretariát SsFZ (michaela.potancokova@futbalsfz.sk) 

• Žiadosti bude následne posudzovať a vyhodnocovať KM SsFZ v spolupráci s TMK SsFZ 
 
Podrobné pokyny, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke SsFZ (www.ssfz.sk v časti DOKUMENTY a 
TLAČIVÁ). 
Pripomíname, že v zmysle uvedených tlačív budeme akceptovať len žiadosti zaslané v termíne a opatrené 
stanoviskom ObFZ, v pôsobnosti ktorého klub vykonáva svoju činnosť 

 

Výkonný výbor (predseda Stanislav Neuschl) 
Výkonný výbor na svojom zasadnutí dňa 19.01.2023 v Banskej Bystrici: 

Zobral na vedomie: 

- Kontrolu uznesení a aktuálne informácie v podaní predsedu S. Neuschla 

- Informácie o prípave medzinárodného turnaja „Mladé talenty“ v Korni 

- Správu o pripravenosti zimných seminárov R a DZ 

Schválil: 
- Andreja Melichera za tajomníka KR SsFZ 
- Rozpočet na organizáciu zimných seminárov R a DZ 
- Pokračovanie v projektoch „Vybrané turnaje“ a „Vybrané FK“ v roku 2023 
- Príspevok vo výške 200€ na publikáciu pri príležitosti 50. výročia založenia klubu FK Chlebnice 
- MFK Baník Veľký Krtíš ako čakateľa na udelenie licencie ÚTM 

 
  Poveril: 
- Dušana Gregora dočasným vedením DK SsFZ do najbližšej Konferencie SsFZ, na ktorej prebehnú nové voľby 

na pozíciu predsedu DK SsFZ. 

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok) 
1. Schvaľuje: 
II. liga žiačky WU15, sk. Západ: 
7. kolo: GFC regionálna akadémia "B" - FK Dubnica nad Váhom 16.4. o 13:00 na ihrisku Dežerice (SP čl. 36/2), 
9. kolo: GFC regionálna akadémia "C" - GFC regionálna akadémia "B" 29.4. o 12:00 na ihrisku Bošany (SP čl. 36/1), 
10. kolo: GFC regionálna akadémia - FK Slovan Levice 6.5. o 10:00 na ihrisku Bánovce nad Bebravou (SP čl. 37/2). 
 

Disciplinárna komisia (Dušan Gregor) 
U 676: MFK Žarnovica (IV. liga – MR), berie na vedomie splnenie U672. Ruší predbežné ochranné opatrenie 
uložené v U672 
U 677: ŠK Belá (V. liga skupina SEVER),  berie na vedomie splnenie U658. Ruší predbežné ochranné opatrenie 
uložené v U658 
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 R SsFZ, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. - 12.02.2023, v hoteli 

Termál, vo Vyhniach. Podklady k videotestom, ako aj cvičným pravidlovým testom, program ZS a informácie o 

rozdelení do skupín, boli R zaslané e-mailom. Žiadame Vás o zabezpečenie si súkromných a pracovných 

povinností tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. 

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

Aquatermal, v Dolnej Strehovej. Podklady k videotestom, ako aj cvičným pravidlovým testom, program ZS a 

informácie o rozdelení do skupín, boli DZ zaslané e-mailom. Žiadame Vás o zabezpečenie si súkromných a 

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

3. Oznamujeme R a DZ, že Dohody so SFZ boli zaslané e-mailom, Dohody so SsFZ budú zverejnené na stránke 

ssfz.sk, dňa 01.02.2023. Dohody žiadame zaslať čo najskôr, najneskôr do 09.02.2023. 

4. 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). 

5. 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. 

6. Oznamujeme, že Výkonným výborom SsFZ bol schválený nový člen a zároveň tajomník KR SsFZ - Andrej 

MELICHER. Komunikácia ohľadom agendy KR SsFZ bude odteraz prebiehať prostredníctvom e-mailovej adresy 

kr@ssfz.sk, t.č. 0904 658 180. 

7. Ukončenie činnosti DZ: Jaroslav DRÁB - KR SsFZ úprimne ďakuje za aktívnu činnosť. 

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Marián Petrok) 
1. ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA C LICENCIE – LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK LFZ organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v 
rozsahu 60 hod. v Liptovskom Mikuláši  v termíne od 22. marca  do 12. júna 2023. Maximálny počet účastníkov 
je 24. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.03.2023.Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, 
podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia. 

2. 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 

 

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 z 08.06.2021) 

 
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 
bolo povinnosťou FK v termíne do 15.1.2023 predložiť na SsFZ vyúčtovanie čerpania uvedeného príspevku. 
Podrobnejšie v uvedenom oznámení.  
Ku dnešnému dňu neevidujeme vyúčtovanie od FK: Brusno, Juventus Žilina 

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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