
            24.03. 2023 

Spravodajca č. 36/2022-2023  
 

 
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 30.03.2023. 

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  

• IV liga  14 kolo     K.N.Mesto - Badín    25.03. 2023 / SO /  UT KNM  15,30 

• IV.liga   17 kolo    K.N.Mesto - Krásno n/ Kys.   15.04. 2023 / SO /  16,oo 

• IV.liga    14.kolo   Žarnovica  -  Krásno n / Kys.  25.03 2023  / SO /  10,oo   UT Žiar n/ Hronom 

• V liga    14 kolo   S.Ľupča - Medzibrod  26.03.2023  / NE /   15,oo 

• VI liga    14 kolo   Bánová "B "  -  Strečno   25.03.2023  / SO / 13,30  UT Strážov 
Žiadame funkcionárov jednotlivých klubov aby svoje požiadavky ohľadom zmien dávali v dostatočnom 

časovom predstihu. 

11.  ŠK Partiźán Osrblie odohrá svoje domáce MFZ v jarnej časti súť.ročníka 2022/ 23 v  SOBOTU  UHČ, od 15 

kola.Okrem posledných dvoch kôl. 

12. Zmena farby výstroje - Tur.Štiavnička: 

• dres zelený, trenky čierne, štulpne zelené. 

• náhr. farba  dres červený/ lososový/,trenky čierne, štulpne čierne 

 
Komisia mládeže (predseda Jaroslav Dráb) 
1. 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. 
2. 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 to 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 odvety. 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 - podobný 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. Schvaľujeme pomocné ihrisko pre FK Nová Baňa na MFS mládeže v prípadne nespôsobilej HP na hlavnom 
ihrisku. 
4. Súhlasíme s predohrávkou 18.kola 2.ligy U 15+13 sk. B - Klin - Diviaky z 22.4. na 26.3. o 10:00. 

 

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

II. liga žiačky WU15, sk. Východ: 
11. kolo: Pohronie - Zvolen 4.5. o 17:00 (SP čl. 36/2). 

 

Disciplinárna komisia (Dušan Gregor) 
DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 
37/6a DP: 
U 679: Zoltán Felšő 1336071 ( tréner, FTC Fiľakovo, IV. liga dorast U19 skupina JUH), od 6.11.2022 
Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania a ostatných oznamov v zmysle DP: 
U 680: FC 98 Hajnáčka ( V. liga skupina JUH), berie na vedomie splnenie U656. Ruší predbežné ochranné opatrenie 
uložené v U656 
U 681: ŠK Gbeľany ( V. liga skupina SEVER), berie na vedomie splnenie U659. Ruší predbežné ochranné opatrenie 
uložené v U659 
 
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 na hlavnom štadióne (šatne takisto na hlavnom štadióne). 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 e-mailom.  

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 boli 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. Ospravedlnenia R:  

Kováčiková prac. dni, sviatky, 13-14.5., Kuchár prac. dni, Petrík 25.3., Burger k dispozícii od 15.3., Ma. 
Kováč LC  do odvolania, Laššák 8.4., Ďurkovič 15-16.4., Chmúrny do odvolania, Kostúrsky 25.3., Ježík 
18.3., Belán O. 20-23.3., Bryndziar 7.5., Sikora 7-10.4., Gešová do odvolania, Zemko 18-31.3., Širanec 
15.4., Kyseľ 1-14.4., Ploštica 15.4., 6.5., Páleš 1.4. po 15:00, Vrtich prac. dni od 20.3., Pašák 1-2.4., 15-
16.4., Čuboň 1-30.4., Šlapka 9.4., Remeň 8.4., 22.4. do 12:00, Považan 1.4, 2.4. do 13, Sudorová 
Ponelok-Štvrtok, Sikora 4.4., Záleha 5-16.4., Bulla od 10.4. Nedele poobede, Oravec 9.4., 22-23.4., 
Polomský 8-9.4., Bajtoš prac. dni. 

5. Ospravedlnenia DZ: 

Piaček 15.4., Šimko 5.3., 1.4., 9.4., 15.4., 15.4., 22.4., 29-30.4., 6.5., 13.5., 21.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17-

18.6., Hlinica od 25.3. do odvolania, Kubáni od 11-16.4. 

 

 

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. 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. 
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