
            17.02. 2023 

Spravodajca č. 31/2022-2023  
 

Športovo – technická komisia (predseda Erik Gemzický) 
1. Všeobecné informácie  

Začiatok súťaží jarnej časti súť.ročníka 2022/ 2023 je stanovený na 25.03 / SO / resp. 26.03.2023 / NE/ 

2. Koniec súť. ročníka 2022/2023 je 17.06. resp. 18.06 2023. 

3. ŠTK žiada všetky FO v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov prípadne iné organizačné zmeny , aby 

tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK a zároveň, aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF. 

4. ŠTK žiada FO , aby si skontrolovali vyžrebovanie jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023 a prípadné 

nezrovnalosti riešili s tajomníkom ŠTK 

5. V prípade zmeny termínu adresujte svoje požiadavky na zmenu termínu UHČ príp. HP pre jarnú časť 

súť.ročníka 2022/2023 formou podania cez ISSF do 01.03.2023. 

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP v prvých jarných kolách 

súť. ročníka 2022/2023 povoľujeme odohrať stretnutia na schválených UT, alebo pomocných HP do 

30.04.2023.Túto skutočnosť je klub povinný oznámiť cez podanie ISSF. V prípade že daná plocha nie je 

schválená ŠTK, klub pošle žiadosť cez ISSF na schválenie HP akceptované budú len HP, ktoré klub uviedol 

vo svojom passporte. 

6. V prípade nevyhnutnej potreby kontaktovať v poradí : 

Predsedu ŠTK - Erik Gemzický  0915565244 

Podpredsedu ŠTK - Marian Lauer  0903546086 

Tajomník ŠTK - Dušan Chvíľa 0908979924 

7. Zmeny termínu MFZ  

     25.03.2022 (sobota) o 15:00 14kolo V.liga JUH Č. Balog - Málinec UT Skalica 

Žiadame funkcionárov jednotlivých klubov, aby svoje požiadavky ohľadom zmien dávali v dostatočnom časovom 

predstihu. 

 
Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok) 

1. V zmysle záverov aktívu ŽF SsFZ oznamuje: 
a) spôsob dohratia II. ligy WU15 SsFZ po skončení základných častí skupín Západ a Východ: 

20.-21.5.2023 o umiestnenie - 1. stretnutia 
27. -28.5.2023 o umiestnenie - 2. stretnutia (odvety) 
Dvojstretnutia sa budú hrať systémom: finále (Západ 1 - Východ 1), o 3. miesto (Západ 2 - Východ 2), 
o 5. miesto (Západ 3 - Východ 3), o 7. miesto (Západ 4 - Východ 4), o 9. miesto (Západ 5 - Východ 
5), O 11. - 13. miesto (Západ 6 - Východ 6 - Východ 7). 

b) zámer usporiadania 2. ročníka Ligy majsteriek II. líg WU15 pre víťazné tímy regionálnych druhých líg  
žiačok WU15 (BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ) v termíne 10. alebo 11.6.2023; 

c) zámer otvorenia súťaží ŽF SsFZ v súťažnom ročníku 2023/2024 takto: 
- súťaž WU15 (ako doteraz, pre kategórie WU11 až WU15), 
- súťaž WU17 (ak sa podarí na úrovni SFZ legislatívne dotiahnuť rozšírenie vekovej úrovne 

tak, aby v súťaži mohli štartovať kategórie WU14 až WU17). 

 

Komisia rozhodcov (predseda Štefan Pastorek) 
1. 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. 

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

ssfz.sk. Tých, ktorí Dohody ešte neposielali, žiadame o urýchlenú nápravu, nakoľko bez ich nahratia do ISSF 

nebudete môcť byť delegovaní na MFS. 

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. 

mailto:delegacia.ssfz@gmail.com


5. Ospravedlnenia R: 

Krajči 24.2-3.3., 13-14.5., prac. dni, Belán I. 4-5.3., 1.4., prac. dni, Dubovec 8-22.2., Števček prac. dni do 

14:30, Tutura 13-14.2., 24.2., Pleva 25.2., 11.3., 25.3., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., Širanec prac. dni, Ištvánik 

13.3.-23.3., Soboty, prac dni do 16:00, Schober do 31.7., Duraj Soboty, Burger od 6.2 do odvolania, Šlapka 

25-26.2., Antalík 25-26.2., Oravec Soboty a prac. dni, Ježík 25-26.2., Tokár prac. dni, Hraško 25.2.-5.3., Holub 

3-12.3., prac. dni, sviatky, Remeň prac. dni, Hanes prac. dni, Laššák 1-28.2., prac. dni, Petrík 3-5.3. 

6. Ospravedlnenia DZ: Hreus 23-25.3., Čičmanec 25-26.2. 

 

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 – ŽILINA – 16.03.2023 
             MŠK Žilina v spolupráci s ObFZ Žilina organizuje seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C    

             licencie v rozsahu 5 hodín vo štvrtok 16.marca 2023 od 15.30 hod. v priestoroch štadióna MŠK    

             Žilina. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Program seminára a prihláška na seminár  

              je zverejnená na stránke  https://app.paysy.sk/reg/msk-zilina-as/univerzal. 

3. SEMINÁR TRÉNEROV UEFA B A UEFA GR C – ZVOLEN – 20.03.2023 
TMK ObFZ Zvolen v spolupráci s MFK Zvolen  organizuje seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie 

v rozsahu 5 hodín v pondelok 20.marca 2023 od 15.00 hod. v priestoroch štadióna MFK Zvolen. Maximálny 

počet účastníkov seminára je 50. Program seminára a prihláška na seminár sú zverejnené na webovej stránke 

ssfz.sk / 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) 
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