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 Športovo technická komisia           

 

 

Úradná správa č.: 10 zo dňa  10. septembra 2020  

 

ŠTK kontumuje MFS VII.liga – I.trieda PE,BN 5.kolo TJ Ostratice – OFK Krásno a pripisuje 3 
body mužstvu TJ Ostratice za nenastúpenie hostí na zápas. SP článok 82 b. OFK Krásno je 
povinné uhradiť náhradu za nenastúpenie na MFS klubu TJ Ostratice podľa RS Športovo-
technické zásady článok 6 str. 28 

PD-STK-2020/2021-0130 

ŠTK súhlasí so zmenou času MFS 4.kolo VI.liga-U19-BN,PE ŠK Podhoran Krásna Ves – TJ Nový 
Život Veľké Uherce hrané dňa 13.09.2020 z 13:30 na 13:00 hod. 

ŠTK upozorňuje TJ Veľké Držkovce na dodržanie RS (HU nesmie mať viac funkcií) 2x . Návrh 
na DK k potrestaniu TJ Veľké Držkovce za opakované porušenie RS Športovo-technické 
zásady písmeno „e" str.24 

ŠTK upozorňuje FK Rybany na dodržanie RS (HU nesmie mať viac funkcií) RS Športovo-
technické zásady písmeno „e" str.24 

ŠTK upozorňuje TJ Rudnianska Lehota na dodržanie RS (HU nesmie mať viac funkcií) RS 
Športovo-technické zásady písmeno „e" str.24 

ŠTK upozorňuje TJ Sokol Šišov na dodržanie RS (nebol lekár) RS Športovo-technické zásady 
písmeno „e" str.24 

ŠTK upozorňuje TJ Baník Sebedražie - dorast na dodržanie RS (HU nesmie mať viac funkcií) RS 
Športovo-technické zásady písmeno „e" str.24 

ŠTK pozýva na zasadnutie komisie na deň 17.09.2020 o 16:00 hod. zástupcu klubu ŠK 
Podhoran Krásna Ves. 

ŠTK upozorňuje funkcionárov klubov na kontrolu platnosti registračných preukazov hráčov. 
Taktiež upozorňujeme kluby, aby mali v ISSF zaregistrovaných dostatočný počet 
funkcionárov na výkon funkcií -hlavný usporiadateľ, vedúci mužstva/tímový manažér, 
lekár/masér, videotechník. 

ŠTK upozorňuje FK,TJ,FO na dôsledné dodržiavanie opatrení prijatých OblFZ Prievidza na 
základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR v boji proti COVID19. 

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 

zdravia. 

Podstatné je písmeno B) 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-prievidza/2020/09/opatrenia-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia.pdf
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-prievidza/2020/09/opatrenia-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia.pdf
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B) S účinnosťou od 01. septembra 2020 sa podľa § 48 ods. 4  písm. d) zákona č. 355/2007 Z. 
z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým  osobám – podnikateľom a právnickým osobám 
zakazuje usporadúvať hromadné  podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej 
povahy v  exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v 
 jednom okamihu v počte nad 500 osôb. 

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci  účastníci budú v dobe 
začiatku hromadného podujatia disponovať  negatívnym výsledkom testu na ochorenie 
Covid-19 nie starším ako 12  hodín. 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: 

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 
cestami (napríklad rúško, šál šatka), 

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a 
predmetov, 

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu  rúk a dezinfikovať si ruky, 
resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob  dezinfekcie rúk, 

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade  vzniku akútneho  7 
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha,  sťažené dýchanie) je osoba povinná 
zostať v domácej izolácii, 

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 

• ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia,  je potrebné 
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť  miesto hromadného 
podujatia, 

• zákaz podávania rúk, 
• pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode  z priestorov 

hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2  m medzi osobami, to 
neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,  partnerov, osoby vykonávajúce 
športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich  umeleckú činnosť, osoby usadené v 
hľadisku podujatí, osoby školiace voči  osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu 
hromadného podujatia vyplýva,  že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie 
je možné dodržať, 

• v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb  žijúcich v jednej 
domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane  jedno miesto neobsadené, 
pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v  radoch alternovať, 

• zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, - organizátor musí byť v  každej chvíli 
schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich  na hromadnom podujatí, 
podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, 
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• v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je  organizátor povinný 
vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť  jeho vstup a výstup, 

 

 

Voči rozhodnutiam ŠTK sa možno odvolať v zmysle SP čl. 87.  

 

 V Prievidzi dňa   10. septembra 2020 

 

Miroslav Gaman  tajomník ŠTK 

  

 Disciplinárna  komisia    

        

Úradná správa DK č.: 6 zo dňa  10.09.2020 
  
 
U 23 Matúš Jelinek, 1275800, Kamenec p. V., 1 s.s. N od 10.09.2020, DP 46/1a,2, 
U 24 Radoslav Kobes, 1229495, Čereňany, 1 s.s. N od 10.09.2020, DP 37/3, 
U 25 Tomáš Málik, 1231673, Cígeľ, 1 s.s. N od 10.09.2020, DP 37/3, 
U 26 Daniel Svitok, 1287793, Cígeľ, 1 s.s. N od 10.09.2020, DP 37/3,  
U 27 Michal Jarolín, 1204532, Bojnice, 1 s.s. N od 10.09.2020, DP 37/3, 
U 28 Peter Tretinár, 1260723, Rybany, 1 s.s. N od 10.09.2020, DP 37/3, 
U 29 Ľuboš Šmitala, 1155099, Šišov, 1 s.s. N od 10.09.2020, DP 37/3, 
U 30 Ivan Ďurech, 1256686, Miezgovce, 1 s.s. N od 10.09.2020, DP 46/1b,2, DP 45/1,2a 
U 31 Šimon Vavro, 1232198, Miezgovce, 1 s.s. N od 10.09.2020, DP 37/3, 
U 32 Denis Madura D, 1369683, Opatovce n. N., 1 s.s. N od 10.09.2020, DP 37/3, 
U 33 Matej Turček D, 1320416, Bošany, 1 s.s. N od 10.09.2020, DP 37/3, 
U 34 Adam Ladický, 1292069, Žabokreky n. N., 2 týž. P do 31.3.2021, DP 41/1,2,3 
U 35 Juraj Fergel D, 1271622, Lehota p. V., 2 týž. P do 31.3.2021, DP 41/1,2,3 
U 36 Jakub Šagát, 1279269, rozhodca, 1 týž. N od 10.09.2020,DP 62 
U 37 DK na návrh ŠTK trestá TJ V. Držkovce pokutou 10€ za viacnásobné porušenie 
povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ /HU mal viacero funkcii/, DP 64/1a,5, DP 71/1,3a, 
 
 
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 17.09.2020 o 16,00 hod. Odvolanie proti 
rozhodnutiu DK OblFZ Prievidza uverejnenému v tejto Úradnej správe sa podáva na DK OblFZ 
Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia DK (DP čl. 84/1,2) 
 
V Prievidzi 10.09.2020 
 
Pavol Košík predseda DK OblFZ Prievidza 
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 Komisia Mládeže a Školského futbalu           
 

Úradná správa KM č.11 dňa 10. 09. 2020 

 
PD – KM – 2020/2021 – 0115 

KM súhlasí zo zmenou termínu IV. liga –U- 15 – III. trieda PE 2. kolo Veľké Uherce – Bošany 

na 12. 09. 2020 o 11:30 hod., ale aj s poplatkom za 2x prekladanie stretnutia podľa RS str. 40.  

PD – KM – 2020/2021 – 0116 

KM súhlasí zo zmenou termínu IV. liga – U – 15 – III. trieda BN 5. kolo Horné Ozorovce - 

Uhrovec na 27. 09. 2020 o 09:00 hod.  

PD – KM- 2020/2021 – 0117  

KM súhlasí zo zmenou termínu IV. liga – U – 13- mlad. žaci 8. kolo Ráztočno - Handlová na 

07. 10. 2020 o 16:00 hod.  

PD – KM – 2020/2021 – 0118 

KM súhlasí zo zmenou termínu U – 11 prípravka Mix skup. „C“  2. kolo Cígeľ - Nováky  na 10. 

09. 2020 o 17:00 hod.  

PD – KM – 2020/2021 – 0119 

KM súhlasí zo zmenou termínu U – 11 prípravka Mix skup. „A“ 2. kolo Kolačno - Bošany na 

11. 09. 2020 o 17:00 hod.  

PD – KM – 2020/2021 – 0120 

KM súhlasí zo zmenou termínu U – 13 mlad. žiaci 2. kolo Lazany – D. Vestenice na 23. 09. 

2020 o 16:30 hod. 

PD – KM – 2020/2021 – 0121 

KM súhlasí zo zmenou termínu U – 11 prípravka Mix skup. „B“  7. kolo Chrenovec – Brusno - 

Handlová na 21.09. 2020 o 17:00 hod. aj s poplatkom podľa RS str. 40. 

PD – KM – 2020/2021 – 0122 

KM súhlasí zo zmenou termínu IV. liga – U – 11 prípravka Mix skup. „B“ 2. kolo Handlová - 

Poruba na 10. 09. 2020 o 17:00 hod., ale aj s poplatkom podľa RS str. 40.  

PD – KM – 2020/2021 – 0123 

KM súhlasí zo zmenou termínu IV. liga – U – 11 – prípravka Mix skup. „B“ - 2. kolo Nedožery 

– Brezany – Kanianka na 11. 09. 2020 o 16:30 hod. 

PD – KM – 2020/2021 – 0124 

KM súhlasí zo zmenou termínu I. liga – U – 11 – prípravka Mix skup. „E“ - 2. kolo Ostratice - 

Uhrovec na 11. 09. 2020 o 17:00 hod.  

PD – KM – 2020/2021 – 0125 

KM súhlasí zo zmenou termínu U – 9 mlad. prípravka skup. „A“ 3. kolo Sebedražie - Nováky 

na 16. 09. 2020 o 17:00 hod.  
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PD – KM – 2020/2021 – 0126 

KM súhlasí zo zmenou termínu U -13 mlad. žiaci 10. kolo Halačovce – Otrhánky – D. 

Vestenice na 01. 11. 2020 o 09:00 hod. 

PD – KM – 2020/2021 – 0127 

KM súhlasí zo zmenou termínu U – 11  prípravka Mix skup. „B“ 4. kolo Bojnice – Chrenovec – 

Brusno  na 30. 09. 2020 o 17:00 hod. 

PD – KM – 2020/2021 – 0128 

KM súhlasí zo zmenou termínu U – 11 prípravka Mix skup. „E“ 2. kolo Halačovce – Otrhánky 

– Miezgovce na 11. 09. 2020 o 17:00 hod.  

PD – KM – 2020/2021 – 0129 

KM súhlasí zo zmenou termínu U – 11 prípravka Mix skup. „B“ 3. kolo Chrenovec – Brusno – 

Tužina na 16. 09. 2020 o 17:00 hod. 

PD – KM – 2020/2021 – 0131 

KM zamieta žiadosť MFK Handlová z dôvodu nedodržania SP čl. 36 ods.  3 a RS str. 16 čl. 13.  

PD – KM – 2020/2021 – 0132 

KM súhlasí zo zmenou termínu HČ IV. Liga – U – 15 – III. trieda BN 11. kolo Naše Podhorie – 

Uhrovec  na 15. 09. 2020 o 13:30 hod. 

PD – KM – 2020/2021 – ČU – 17 

KM berie na vedomie oznámenie TJ Slovan Z. Kostoľany, že IV. liga U – 11 prípravka Mix 

skup. „C“ svoje domáce stretnutia odohrajú vo štvrtok o 16:00 hod.   

PD – KM – 2020/2021 – ČU – 18 

KM berie na vedomie upozornenie Podlužian na úpravu ÚHČ, tato bola odstránená.    

KM upozorňuje Z. Kostoľany na dodržanie SP / lekár ako D družstvo/ 

KM upozorňuje Lazany na dodržanie SP /v zápise musí byť uvedený lekár ako D družstvo/  

KM upozorňuje Uhrovec na dodržanie SP / v zápise musí byť uvedený lekár ako D družstvo/ 

KM upozorňuje Prievidza na dodržiavanie SP / v zápise musí byť uvedený VD/ 

KM upozorňuje Rybany na dodržiavanie  SP / v zápise musí byť uvedený lekár ako D 

družstvo/ 

KM upozorňuje D. Naštice na dodržiavanie SP/ v zápise musí byť uvedený VD/ 

KM upozorňuje Partizánske na dodržiavanie SP / v zápise do záznamu R musí byť uvedený 

meno R laika/  

KM upozorňuje Bošany na dodržiavanie SP / v zápise do záznamu R musí byť uvedený meno 

R laika/ 

KM upozorňuje Chynorany na dodržiavanie SP / v zápise do záznamu R musí byť uvedený 

meno R laika/ 

KM upozorňuje Dežerice na dodržiavanie SP / v zápise do záznamu R musí byť uvedený meno 

R laika/ 

KM upozorňuje Uhrovec na dodržiavanie SP / v zápise do záznamu R musí byť uvedený meno 

R laika/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Tlačivo „Súhlas rodičov na štart hráča kategórie U-6, ktorý nedovŕšil vek 6 

rokov“. Žiadame futbalové kluby, aby písomný súhlas rodičov mali k dispozícii 
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na predloženie KM OblFZ PD. Tlačivo bude k dispozícii na oficiálnej stránke 

OblFZ Prievidza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 

Jozef Kučera tajomník KM a ŠF OblFZ Prievidza. 

 

V Prievidzi 10.09.2020 

 
 

 Trénersko metodická komisia     

 

Úradná správa TMK č.2 zo dňa 27.08.2020 

       

 

  

 
 

 

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2020 – PRIEVIDZA 

Organizátor školenia: Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov 
v spolupráci s TMK PD 

Názov školenia:   UEFA GC C 2020/PD 
Termín školenia:   03.10.2020 – 28.11.2020  + záverečné skúšky 18. - 
19.12.2020 
Organizácia školenia: 6 výukových blokov 
  

 

 

 

Pozn.:   

Blok termín deň čas Miesto 

B1 03.10.2020 sobota 08:30 – 16:15 Prievidza 

B2 12.10.2020 pondelok 15:00 – 20:30 Prievidza 

B3 27.10.2020 utorok 15:00 – 20:30 Prievidza 

B4 05.11.2020 štvrtok 15:00 – 20:30 Prievidza 

B5 16.11.2020 pondelok 15:00 – 20:00 Prievidza 

B6 28.11.2020 sobota 08:30 – 17:30 Prievidza 
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 Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín. 

Poplatok za školenie:   100,- EUR (poplatok je nevratný!) 

     (poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, 

      prenájom športového areálu, odmeny lektorom) 

 

Prihlášky:     len elektronickou formou do 15.09.2020, 

     online prihlášku nájdete na stránke:   

      https://ticketing.futbalsfz.sk 

     na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v   

      https://my.sportnet.online/  

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:  

➢ minimálny vek 18 rokov,       
➢ prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie 

uvedených pokynov). 
 

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť̌ nasledovné dokumenty:    

1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na 
stránke  SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty). 

2. Výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace). 
3. Vyplnený ́a podpísaný ́formulár „Registračný ́formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár 

nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty). 

 
 

INFORMÁCIE O  ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE 
 

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA 
Coaching Convention (UEFA CC). 

2. Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania 
UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov). 

3. Pre účasť na školení licencie„UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.  
4. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo 

doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA. 
5. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak: 

a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale, 
b) opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku, 
c) sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku, 
d) porušil Etický kódex UEFA CC, 
e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje 

svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na 
trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká 
mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže, 

https://www.futbalsfz.sk/section/1366
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f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin. 
8. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, 

jeho prijatie sa anuluje. 
 
Doposiaľ prihlásených je : 
 
-Richard Lacko,  
-Jana Majtenyiova 
-Jozef Tiep 
-Marek Grolmus 
-Marek Strapec,  
-Filip Mujkoš, 
-Peter Cidorík, 
-František Dubravsky, 
-Jozef Pristach,  
-Marek Pristach 
-Jaroslav Malina,  
-Anton Belanec,  
-Ľuboš Hrudka 
 
 
Kontaktná osoba: 
Michal KOVÁČ 
Mail: michal.kovac@futbalsfz.sk 
Mobil: +421 902 937 031 
 

Upozorňuje trénerov na možnosť predĺženia trénerskej licencie. 
Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF–konto 

trénera /elektronická podateľňa/ žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis 

postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty (TU). 
 
Seminár Grassroots C licencie. 
TMK OblFZ Prievidza pripravuje v termíne 12.12.2020 seminár Grassroots C licencie v trvaní 5 hodín.  
 
Patrik Mojžiš 

 

Predseda TMK OblFZ Prievidza 

 

Prievidza dňa 10.09.2020 

mailto:peterstefanak@gmail.com
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/05/81aed92b-e90c-4464-be12-2fd56ce30340.pdf

