
            17.03. 2023 

Spravodajca č. 35/2022-2023  
 

Výkonný výbor (Stanislav Neuschl) 
Výkonný výbor na svojom zasadnutí dňa 16.03.2023 v Banskej Bystrici: 

Zobral na vedomie: 

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

- Vyhodnotenie zimných seminárov R a DZ v podaní podpredsedu KR R. Horáka 

- Správu sekretariátu o platobnej disciplíne FK 

- Informácie z pracovnej skupiny novelizácie noriem RaPP a SP SFZ 

Schválil: 
- Na základe predloženého vyhodnotenia žiadostí zoznam vybraných FK, ktoré budú v roku 2023 prijímateľom 

podpory na činnosť družstiev mládeže vo výške 1 500€: TJ ŠK Sokol Jakub, MFK Revúca, TJ Baník 

Kalinovo, TJ Oravan Rabča, TJ Máj RK – Černová, MFK Strojár Krupina, TJ Tatran Oravské Veselé, FTC 

Fiľakovo, Attack Vrútky, TJ Slovan Skalité, TJ Tatran Klin, ŠK Javorník Makov, TJ Snaha Zborov nad 

Bystricou 

- Finančný́ príspevok pre FK v pôsobnosti SsFZ na podporu vybraných turnajov mládeže pre rok 2023: 
FK Jesenské, TJ Sokol Liesek, ŠK Javorník Makov, MFK Dukla BB, FK Iskra Hnúšťa, ŠK Dynamov Diviaky, 
RSC Hamšík Academy, FO Tatran Sučany, TJ Inter Bátorová, FK Tatran Turzovka, FK Strojár Krupina, 
ŠKM Kremnica, ŠKM Dudince, FK Benecol, TJ Tatran Klin, MFK Baník Veľký Krtíš, Novohrad Lučenec, 
Fomat Martin 

- Príspevok na turnaje mládeže organizované ObFZ v celkovej výške 5000€ 

- Zmluvu s firmou SPORTSERVIS SK na teamšportové vybavenie v rámci projektov SsFZ 

- Zaradenie Ivana Šimka a Štefana Ľuptáka na NL DZ VI. ligy 

- Vyradenie Juraja Kanku z NL DZ V.ligy 

 
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. Upozorňujeme na zdvojenú funkciu, tak aj na povinnosť uvádzať lekára bez toho nebude možné uzatvoriť 

ZoS. 

10. 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 

• 25.03.2023 (sobota) o 15:30 14.kolo IV. Liga KNM – Badín  

• 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. 

11.  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. Súlasíme so zmenou hracieho času pre jarnú časť nasledovne: 
- 5.liga U 19 sk. B - Vrútky - zmena hracieho miesta a hracieho času vo väčšine MFS na UT Pltníky Martin 
- 5.liga U 19 sk. B - Zakamenné z nedele na sobotu UHČ 
- 4.liga U 19 - Sever - Tvrdošín - SO 14:00 z 10:00 
- 5.liga U 19 sk. A - Teplička n. V. - SO 10:00 z 14:00 

2. Upozorňujeme všetky FK, že všetky zmeny budú riešené cez uznesenia, ktoré následne prídu jednotlivým 
ISSF manažérom. Pri každej zmene je domáci FK povinný upovedomiť súpera ako aj delegované osoby. Ďalej 
upozorňujeme FK, ktoré si dohodnú dohrávky, resp. predohrávky v týždni, aby si ich dohadovali po pracovnej 
dobe, aby im mohli byť delegovaní R, zároveň musia FK rátať s tým, že pri takýchto MFS sa im môže stať, že 
budú musieť hrať aj bez R. 

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. 

4. 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. 
5. Akceptujeme odstúpenie FK Čadca z 3. ligy U 19. Ich odohrané MFS budú kontumované. Družstvo U 17 
bude naďalej pokračovať v súťaži podľa vylosovania.  

 

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok) 
1. Schvaľuje: 

II. liga dorastenky WU19: 
8. kolo: Pohronie - Podbrezová 26.3. o 14:00 na UT Žiar nad Hronom (SP čl. 36/1), 
7. kolo: Zvolen - Liptovský Mikuláš 16.4. o 11:30 (SP čl. 36/2), 
6. kolo: Zvolen - Podbrezová 14.5. o 11:30 (SP čl. 36/2), 
II. liga žiačky WU15, sk. Východ: 
10. kolo: Lučenec - Trstená 6.4. o 11:00 (SP čl. 36/1), 
12. kolo: Lučenec - Pohronie 12.4. o 11:00 (SP čl. 36/1), 
14. kolo: Lučenec - Zvolen 12.5. o 11:00 (SP čl. 36/2). 

Disciplinárna komisia (Dušan Gregor) 
U 678: Jozef Libiak 1311860 ( delegát zväzu), berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U483 
a U662 a rozhodla že žiadosť zamieta, nakoľko žiadosť nespĺňa náležitosti, podľa čl. 41/1 DP. Poplatok 10 € uhradiť 
na účet SsFZ do 23.03.2023 (doklad o úhrade predložiť DK SsFZ a sekretariátu SsFZ)  pod ďalšími DS v zmysle 
DP.    
 
DK SsFZ upozorňuje kluby, hráčov, členov realizačných tímov, rozhodcov, delegátov zväzu, na prerušenie 
všetkých disciplinárnych opatrení a sankcií na konci jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023, ktoré budú 
pokračovať na začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023 v zmysle čl. 17/8 a čl. 34/7 DP. 
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 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. Podrobnejšie 

informácie Vám boli zaslané e-mailom, presné rozpisy behov budú oznámene v týždni po 20.3.2023  

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

v Banskej Bystrici, v športovej hale na Štiavničkách. Bližšie informácie Vám 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 dňa 8.5.2023), 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). 

Odvolacia komisia (predseda Jozef Hrivík) 

1. U z n e s e n i e   OK  U 06/2022 

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 Hybe  ( ďalej len Odvolateľ ) voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ U 651, ktoré bolo 

uverejnené v Spravodajcovi č. 22/2022 -2023 zo dňa 02.12.2022. a takto 

r o z h o d l a : 

Odvolacia komisia SsFZ  Odvolanie TJ Tatran Hybe   voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ U 651, ktoré bolo 

uverejnené v Spravodajcovi č.22 /2022-2023     

                                                                       zamieta  

podľa článku 85 ods. 2, pís. b)  Disciplinárneho poriadku SFZ. 

Odôvodnenie rozhodnutia je uverejnené v Uznesení OK  U 06/2022, ktoré je uložené na webovej stránke SsFz 

v časti  Komisie/ Odvolacia komisia/ Materiály. 

 

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/ 

mailto:michaela.potancokova@futbalsfz.sk
https://futbalsfz.sk/2023-prerozdelenie-prispevkov-podla-69-ods-5-pism-a-a-pism-b-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte/
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. Upozorňujeme FK: Buzitka, Banská Štiavnica, Belá, Tomášovce, že v dobe splatnosti neuhradili MZF za 
mesiac február. Žiadame MZF uhradiť do 22.3.2023. Doklad o úhrade poslať na sekretariát. 
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