
            10.03. 2023 

Spravodajca č. 34/2022-2023  
 

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

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

/. 

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

2. 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. 

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

nezrovnalosti riešili s tajomníkom ŠTK 

4. 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. 

5. 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. ŠTK upozorňuje kluby, aby v prípade nepriaznivého počasia a následne nespôsobilej HP o tejto skutočnosti 

upovedomili ŠTK / poradie v akom kontaktovať ŠTK je v US / min. 6 hod. pred začiatkom stretnutia. Pri 

nedodržaní tohto času rozhodne o spôsobilosti HP na hru rozhodca na tvare miesta v zmysle PF,SP a RS. 

Po uvedenej dobe ŠTK nebude akceptovať zrušenie MFS o spôsobilosti HP rozhodne R v mieste konania 

MFS. 

7. V prípade nevyhnutnej potreby kontaktovať v poradí : 

Predsedu ŠTK - Erik Gemzický  0915565244 

Podpredsedu ŠTK - Marian Lauer  0903546086 

Tajomník ŠTK - Dušan Chvíľa 0908979924 

8. ŠTK  schvaľuje ihrisko s UT v Brezne-Banisko / nad NC Kaufland / ako pomocnú HP počas celého roka pre 

všetky vekové kategórie. 

9. Zmeny termínu MFZ  

• 25.03.2023 (sobota) o 15:00 14.kolo V.liga JUH Č. Balog - Málinec UT Skalica 

• 25.03.2023 (sobota) o 15:00 14.kolo VI.sk. B T.Štiavnička – L.Teplá 

• 26.03.2023 (nedeľa) o 16:00 14.kolo VI.sk. C Osrblie – Hriňová UT Brezno-Banisko 

• 08.04.2023(sobota) o 10:30 16.kolo IV.liga Stráňavy - Kováčová 

• 20.05.2023 (sobota) o 14:00 22.kolo VI.sk.A Strečno - Varín 

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

časovom predstihu. 

10. Neschvaľuje zmenu termínu MFS 

• 25.03.2023 (sobota) o 15:00  14.kolo V.liga JUH S.Lupča – Medzibrod –chýba súhlas FK Medzibrod 

podľa RS 2022/2023, kapitola VI., bod 7, písmeno b 

 
Komisia mládeže (predseda Jaroslav Dráb) 

1. Súhlasíme so zmenou hracieho času pre jarnú časť nasledovne: 
a) 4.liga U 19 - Stred sk. A - Dudince z soboty UHČ dospelých na sobotu UHČ U 19, tj. 14:00 
b) 5.liga U 19 Sk. A - Strečno z nedele na sobotu UHČ U 19 tj. 14:00 
c) 4.liga U 19 - Sever - Or. Jasenica zo soboty UHČ U 19 na nedeľu pred zápas dospelých 
d) 2.liga U 15+13 sk. B - Or. Jasenica z nedele na sobotu UHČ, tj. 10:00 
e) 4.liga U 19 Sever - Višňové  z nedeľu na sobotu UHČ 
f) 5.liga U 19 sk. B - Vrútky - zmena hracieho miesta vo väčšine MFS na UT Pltníky Martin 
g) 5.liga U 19 sk. B - Zakamenné z nedele na sobotu UHČ 

2. Na základe článku 37/2 SP súhlasíme so zmenou hracieho dňa MFS: 
- 4.ligy U 19 sk. B - 12.kolo - Hamsik Academy -  z dôvodu kolidácie mládežníckych MFS z nedele na 

sobotu 1.4. UHČ - 14:00. 
3. Nadstavbová časť - všetky súťaže budú so zápočtom všetkých získaných bodov : 

- 3.ligy U 19 +17 začína 6.5., pričom v 1.kole sa stretnú FK  1-4 a 2-3, v 2.kole 3-1 a 4-2, v 3.kole 2-1 a 3-
4, potom budú nasledovať odvety v opačnom poradí. Obdobne ro bude s FK na 5-8.mieste - 1.kolo - 5-8 
a 6-7, 2.kolo - 7-5 a 8-6, 3.kolo - 6-5 a 7-8. a následne odvety. V prípade dohody FK môže byť poradie 
MFS v jednotlivých kolách  zamenené. 
 



- 4.liga U 19 -  Stred - začiatok 22.4. Hrací systém -1.kolo - A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1. 2.kolo - B1-A3, 
B2-A4, B3-A1, B4-A2. 3.kolo - A1-B2, A2-B1, A3-B4, A4-B3. 4.kolo - B1-A1, B2-A2, B3-A3, B4-A4. Potom 
budú nasledovať odbety. Obdobne to bude s FK na 5-8.mieste. 1.kolo - A5-B8, A6-B7, A7-B6, a A8-B5, 
2.kolo - B5-A7, B6-A8, B7-A5 a B8-A6, 3.kolo - A5-B6, A6-B-5. A7-B8 a A8-B7, 4.kolo - B5-A5, B-6-A6, 
B-7-A7 a B8-A8 a následne odvety. FK si budú môcť dohodnúť zámenu poradia MFS v jednotlivých 
kolách. 
 

- 2.liga U 15+13 sk. D -začiatok 13.5. FK na 1-4.mieste - podoný hrací systém ako pri U 19+17. FK na 5-
10.mieste sa stretnú 1 kolovo - 1.kolo - 5-10, 6-9, 7-8. 2.kolo - 9-7, 5-6, 10-8. 3.kolo - 8-9, 6-10, 7-5. 4.kolo 
- 10-9, 5-10, 6-7. 5.kolo - 8-6, 7-10, 9-5. Aj tu si budú môcť FK dohodnúť zámenu poradia MFS. 

- 3.Žiadame FK, ktoré nemajú odohrané všetky MFS z jesennej časti, aby si dohrávky v prípade dobrého 
počasie a vyhovujúcich HP dohodli na víkend 26-27.3. najneskôr do 20.3. cez ISSF. V prípade, že sa FK 
nedohodnú, bude im nariadená dohrávka na víkend 26-27.3. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Štefan Pastorek) 
1. Oznamujeme R, že Zimné fyzické previerky R sa uskutočnia dňa 30.03.2023, v Banskej Bystrici, na 

Štiavničkách - atletická dráha pri UT. Povinné budú pre R IV. ligy, V. ligy a Programu Talent. Na 

dobrovolnej báze pre R VI. ligy. FP budú pozostávať len z Cooperovho testu - 12 minútovka. Rozpisy 

behov a podrobnejšie informácie budú zaslané e-mailom. 

2. Oznamujeme R a DZ, že náhradný termín zimného semináru je stanovený na 30.03.2023, po FP, v Banskej 

Bystrici. Miesto konania a bližšie informácie budú zaslané e-mailom. 

3. Žiadame KR ObFZ o nahlásenie:  

- aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.03.2023.  

- R, ktorí majú záujem o získanie licencie “A“ (školenie sa uskutoční začiatkom mesiaca máj 2023), 

najneskôr do 17.04.2023, spolu s ich kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, registračné číslo ISSF, dátum 

narodenia, bydlisko, telefonický a mailový kontakt). Počet je neobmedzený.  

Uvedené zasielajte na e-mailovú adresu: kr@ssfz.sk 

4. Žiadame všetkých R a DZ o: 

- bezodkladné zaslanie riadne vyplnených dohôd so SsFZ a SFZ s príslušnými prílohami na sekretariát 

SsFZ 

- 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. Ospravedlnenia R: 

Botka 31.3-2.4., 7-9.4., Belán O. 1-2.4., Scherer 25-26.3., Remeň 25.3., Kováč Ma do 19.3., Gešová 6-

19.3., Holub 3-14.4., Slovák do dovolania, Tutura 20.3., Bálint 24-25.3, 26.3 do 12:00, Žeriava 25.3., Foltán 

do odvolania, Osvald 18.3., prac. dni + š. sviatky, Lisý 25-26.3., Ďurkovič 29-30.4., Majer prac. dni do 15:00, 

25.3., Debnár 25-26.3. k dispozícii, Bryndziar 11-12.3., Vlček 11-12.3. (oneskorene), Koóš 25-26.3., 

Hedvigy prac. dni, Zemko do 18.3., Hlaváčik k dispozícii od 13.3., Jodas 2.4., 16.4., do 12:00, 22.4., 5-8.4., 

12.4., Petrík prac. dni do 15:00 

6. Ospravedlnenia DZ:  

Veky 25-26.3., 16.4., Koóš 6-12.4., Turňa P. 25-26.3., 8.4., Doboš 26.3., Borcovan 26.3. 

7. Zmena kontaktných údajov: Ľubomír BELKO - nové t.č. 0910 771 985 

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Marián Petrok) 
1. 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) 

 

 

 



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

1. Do pozornosti FK dávame, že boli aktivované kredity pre rok 2023. Všetky potrebné informácie nájdete na 

nasledovnom linku: 

https://futbalsfz.sk/2023-prerozdelenie-prispevkov-podla-69-ods-5-pism-a-a-pism-b-zakona-c-4402015-z-z-

o-sporte/ 

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali.  

- v prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť(na 

adresu: michaela.potancokova@futbalsfz.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, 

uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia.  

- v prípade zmeny č. účtu–potvrdenie z príslušnej banky.  

- v prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár 

v ISSF v časti dokumenty , vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ. 

3. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční dňa 16.3.2023 (štvrtok) v Banskej Bystrici. 
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