
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14-2019/2020 zo dňa 03.10.2019 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na            
futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe                 
garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto                 
peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na https://futbalnet.shop/ 
Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk 
Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete  na adrese 
https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte 

UPOZORNENIA: 
1. Dôrazne upozorňuje FK, ktorých družstvá hrajú mládežnícke súťaže ObFZ, aby do zápisov o stretnutí               
uvádzali len hráčov, ktorí v danom stretnutí skutočne nastúpia. Táto povinnosť bude námatkovo             
kontrolovaná a zistené nedostatky budú riešené v zmysle SP a RS. 
2. VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 12.08.2019 prijal systém kontroly platnosti trénerských licencií              
prostredníctvom ISSF. O tejto skutočnosti informoval v úradnej správe ObFZ č. 07-2019/2020. Vyzýva preto FK a                
prostredníctvom nich aj trénerov jednotlivých kolektívov, aby si prekontrolovali platnosť svojich trénerských licencií             
v prípade končiacej (skončiacej) platnosti si ju obnovili formou doškoľovacieho seminára s upozornením, že od               
jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 bude nutné v VI. lige DOUBLE STAR BET uviesť v zápise o stretnutí                  
na pozícii hlavného trénera osobu s platnou trénerskou licenciou (UEFA PRO, UEFA A, UEFA B alebo UEFA                 
Grassroots C). Zároveň upozorňujeme, že od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 bude v VI. lige DOUBLE                
STAR BET nastavená kontrola platnosti trénerských licencií. Nesplnenie uvedených podmienok bude viesť k             
nemožnosti uzavrieť zápasovú súpisku a ku znemožneniu vytvorenia elektronického zápisu z MFS. V takom prípade               
bude takýto FK po každom MFS odstúpený na riešenie DK. 

Hráč mesiaca ObFZ Žiar nad Hronom 
ObFZ Žiar nad Hronom, spolu s partnerom Futbalshop Levice & Bratislava, vyhlasuje celosezónnu anketu              
Hráč mesiaca ObFZ Žiar nad Hronom. 
Hráč mesiaca bude v súťažiach ObFZ Žiar nad Hronom vyhlásený za mesiace august, september a október v                 
jesennej časti a apríl, máj a jún v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020. Nehlasuje sa v mesiacoch november                  
2019 a marec 2020. 
Ako bude vyzerať hlasovanie a kto bude víťaz? 
Po každom kole súťaží ObFZ Žiar nad Hronom, počnúc 2. kolom, hraným 10. a 11. augusta 2019, vyberie tréner                   
každého družstva VI. a VII. ligy meno súperovho hráča, ktorý bol podľa jeho mienky najlepším hráčom súperovho                 
družstva. Toto meno a priezvisko, spolu s klubovou príslušnosťou hráča a menom a priezviskom hlasujúceho               
trénera, pošle najneskôr 48 hodín po skončení stretnutia na email obfzzh@futbalnet.sk alebo SMS správou na               
telefónne číslo 0908 933 715. Hlasovať môžu len kvalifikovaní tréneri s platnou trénerskou licenciou, ktorí sú                
oficálne vedení v zápisoch o stretnutí. 
Hlasy pre jednotlivých hráčov budú zratávané a po konci mesiaca bude zverejnený Hráč mesiaca, ktorý v danom                 
mesiaci získal najviac hlasov trénerov. Hráč mesiaca získa od spoločnosti Futbalshop Levice & Bratislava nové               
kopačky. 
ŽIADAME KVALIFIKOVANÝCH TRÉNEROV, ABY SA DO HLASOVANIA ZAPÁJALI! 

 
I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok): 
1. VV ObFZ, na svojom zasadnutí dňa 01.10.2019 okrem iného schválil: 

a) na základe zvýšenej agresivity v MFS zapracovanie do RS nasledovnej povinnosti: k 10.10.2019, 
povinnosť domáceho FK bezodkladne a bez vyzvania zaslať videozáznam z MFS VI. a VII. ligy, 
pokiaľ je v MFS udelená ČK. Videozáznam (na nosiči DVD, USB) je potrebné zaslať do nasledujúceho 
utorka doporučenou zásielkou na adresu: ObFZ Žiar nad Hronom, Partizánska 154/10, P.O.Box 66, 96501 
Žiar nad Hronom, alebo do rovnakého termínu zaslať link na kompletný záznam z MFS (youtube alebo 
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podobný webový portál) na obfzzh@futbalnet.sk. KR ObFZ v prípade nesplnenia odstúpi daný FK na 
riešenie DK. 
Doplnenie RS bude ku dňu 10.10.2019 zapracované do RS ObFZ 2019/2020 a zverejnené v ÚS č. 15. 

b) na základe návrhu predsedníčky DK Kariny Paulíkovej rozšírenie DK o nového člena: Ján Bujňák 
(1063169). 

c) príspevky na trénerov mládeže, ktorí zatiaľ nemajú trénerskú kvalifikáciu: 
Tréneri, ktorí zatiaľ nemajú trénerské vzdelanie a venujú sa mládeži v oblastných súťažiach ObFZ 
Žiar nad Hronom, sa môžu prihlásiť na ľubovoľné trénerské školenie UEFA Grassroots C licencie, 
ponúkané Technickým úsekom SFZ - vzdelávanie trénerov, uverejnené v úradnej správe SFZ, resp. v 
úradnej správe ObFZ Žiar nad Hronom. Po zdokladovaní úspešného absolvovania tohto školenia bude 
školné absolventovi preplatené zo strany zväzu, zo sponzorských financií, poskytnutých sponzorom 
DOUBLE STAR BET. 
 
II. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta): 
1. Dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Janova Lehota na drodržiavanie RS ObFZ 2019/2020 čl. VIII/2/c              
(šatňa pre rozhodcov a jej vybavenie). Vzhľadom na podnety od R žiada o zjednanie nápravy do 14 dní od                   
prvého uverejnenia v úradnej správe, teda do 10.10.2019. V opačnom prípade odstúpi TJ Družstevník Janova               
Lehota na riešenie DK. 
2. Nedostatky v zápisoch o stretnutí: 

a) 9. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET, TJ Ostrý Grúň - TJ Olympic Ihráč: neuvedený                
videotechnik v ZoS. 
3. Oneskorený začiatok MFS: 

a) 9. kolo VI. ligy DOUBLE STAR BET, TJ Sokol Trnavá Hora - OŠK Brehy: začiatok 15:20 hod.                  
(ÚHČ 15:00 hod.) - z dôvodu oneskoreného príchodu delegovaných osôb (delegácia na MFS 9. kola VII. ligy                 
DOUBLE STAR BET, TJ Družstevník Pitelová - ŠK Rudno nad Hronom, o 13:00   hod.), 

b) 9. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET, ŠK Jastrabá - MFK Nová Baňa: začiatok 15:15 hod.                 
(ÚHČ 15:00 hod.) - z dôvodu oneskoreného príchodu delegovanej osoby (delegácia na MFS 9. kola VII. ligy                 
DOUBLE STAR BET, TJ Družstevník Pitelová - ŠK Rudno nad Hronom, o 13:00 hod.), 

c) 9. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET, FK Vyhne - TJ Hronská Dúbrava: začiatok 15:10 hod.                 
(ÚHČ 15:00 hod.) - z dôvodu neskoro uloženej nominácie hostí (14:53 hod.). 
4. Upozorňuje FK: 

a) na zmenu SP čl. 43 - Registračný preukaz a identifikácia hráča - identifikáciu a konfrontáciu                
hráčov je možné vykonať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF, 

b) na zmenu SP čl. 49 - konfrontácia - Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni                
družstiev, u mládeže aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje            
jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa              
údajov a fotografie v ISSF. 

c) na lavičke náhradníkov môžu byť prítomní len hráči a funkcionári mužstva, ktorí sú              
uvedení v elektronickom zápise. V prípade, že osoba nie je uvedená v zápise o stretnutí nemôže byť                 
prítomná ani na lavičke náhradníkov. Delegované osoby sú zodpovedné za kontrolu lavičky            
náhradníkov. Ak delegovaná osoba udelí žltú (resp. červenú kartu) funkcionárovi na lavičke            
náhradníkov, do zápisu o stretnutí uvedie: meno a priezvisko, registračné číslo, funkciu, ktorá je              
uvedená v zápise o stretnutí pre danú osobu a dôvod udelenia žltej (resp. červenej) karty, 

d) žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia bude ŠTK akceptovať v zmysle SP čl.              
36/1 (predložiť dohodu minimálne 10 dní pred termínom stretnutia). V prípade preloženia MFS zo              
soboty na nedeľu, schváli ŠTK dohodu ak ÚHČ bude stanovený najneskôr 180 minút pred ÚHČ               
dospelých. 
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e) v prípade ak MFS rozhoduje laik, je klubový manažér ISSF po odohraní MFS zodpovedný               
za nahratie všetkých informácií o MFS de elektronického zápisu, ktoré priebežne uloží. Správca             
súťaže po kontrole elektronického zápisu následne elektronický zápis uzavrie. 
 
III. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč): 
1. Kontumuje MFS: 

a) 3. kolo Oblastných majstrovstiev U11, MFK Žarnovica - FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná               
Ždaňa, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa v zmysle SP                   
čl. 82/1/b (nenastúpenie na MFS v pôvodne vyžrebovanom termíne a nepredložená žiadosť o zmenu termínu,               
napriek opätovnej žiadosti riadiacej komisie). 
2. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia v zmysle SP čl. 36/2: 

a) MFS 5. kola Oblastných majstrovstiev U11, TJ PS Hliník nad Hronom - FK POHRONIE Žiar nad                 
Hronom Dolná Ždaňa, dňa 15.10.2019 (utorok) o 16:00 hod. (zmena hracieho dňa). TJ PS Hliník nad                
Hronom: poplatok 5 € (MZF) v zmysle RS čl. XXIV/5. 
3. Schvaľuje: 

a) odohratie MFS Oblastných majstrovstiev U11 a Oblastných majstrovstiev U9 v prípade            
nepriaznivých klimatických podmienok a nespôsobilej hracej plochy na miniihrisku s umelou trávou resp. v              
telocvični (súperovi oznámiť, tak aby sa mohol prispôsobiť obutím na príslušný povrch hracej plochy a do                
elektronického zápisu uviesť druh hracej plochy). 
4. Oneskorený začiatok MFS: 

a) 9. kolo Futbalshop.sk ligy U15, ŠK Lesy Banská Belá - TJ Partizán Veľká Lehota: začiatok 10:10                 
hod. (ÚHČ 10:00 hod.) - z dôvodu oneskoreného príchodu delegovanej osoby, z dôvodu problémov s autom                
(R: Juraj Knap). 
5. Upozorňuje FK: 

a) Futbalshop.sk ligy U15, OM U11 a OM U9, aby do zápisov o stretnutí uvádzali len hráčov, ktorí v                   
danom stretnutí skutočne nastúpia, 

b) v prípade ak MFS rozhoduje laik (predovšetkým OM U11, OM U9 resp. Futbalshop.sk liga U15),                
je klubový manažér ISSF domáceho FK (prípadne tímový ISSF manažér domáceho FK) povinný po              
odohraní MFS zodpovedný za nahratie všetkých informácií o MFS de elektronického zápisu, ktoré priebežne              
uloží. Elektronický zápis musí obsahovať všetky informácie (hlavný usporiadateľ, počet usporiadateľov,           
počet divákov, druh hracej plochy, výsledok konfrontácie, strelci gólov a minúty domácich aj hostí - len OM                 
U11 resp. Futbalshop.sk liga U15). V prípade opakovaných nedostatkov môže KM odstúpiť FK na DK.               
Správca súťaže po kontrole elektronického zápisu následne elektronický zápis uzavrie. 

c) dôrazne žiada FK, v prípade zmeny termínu vyžrebovaných MFS resp. neodohratia MFS v              
pôvodne vyžrebovanom termíne o oznámenie skutočnosti KM podaním žiadosti o zmenu termínu/hracej            
plochy stretnutia (týka sa to aj OM U11 a OM U9) v zmysle SP čl. 36 a 37 a Rozpisu súťaží ObFZ Žiar nad                        
Hronom 2019/2020, čl. VI/7. 

d) žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretntia bude KM akceptovať podanú v zmysle SP čl.               
36/1 (predložiť dohodu minimálne 10 dní pred termínom stretnutia) a článku VI/7 Rozpisu súťaží ObFZ Žiar                
nad Hronom 2019/2020. V prípade nedodržania citovaných ustanovení je riadiaca komisia oprávnená            
žiadosť NESCHVÁLIŤ. 

e) na zmenu SP čl. 43 - Registračný preukaz a identifikácia hráča - identifikáciu a konfrontáciu                
hráčov je možné vykonať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF, 

f) na zmenu SP čl. 49 - konfrontácia - Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni                
družstiev, u mládeže aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje            
jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa              
údajov a fotografie v ISSF. 



g) na zmenu v pravidlách pre súťaž Futbalshop.sk liga U15, Rozpis súťaží ObFZ Žiar nad Hronom,                
kap. XXII, článok 1, ods. h: “Pravidlo 11 PF Hráč mimo hry platí v území 10 metrov od bránkovej čiary                    
smerom do ihriska” 
 
IV. Disciplinárna komisia (predsedníčka Karina Paulíková): 
34. Michal Štefanka 1150793, TJ Družstevník Pitelová, ČK za HNS podľa čl. 49/1a DP, DK udeľuje 3S                 
"N" podľa čl. 49/2a DP od 3.10.2019. 
35. Tibor Ihring 1126729, TJ Hronská Dúbrava, ČK po 2xŽK, DK udeľuje 1S "N" podľa čl.37/3 DP a za                   
HNS podľa čl.48/1c DP udeľuje ďalšie 4S "N" podľa čl. 48/1b DP od 3.10.2019. Poplatok za prerokovanie                 
10€ (MZF). 
36. Martin Pajerský 1176284, OFK Štart Prenčov, ČK po 2xŽK, DK udeľuje 1S "N" podľa čl. 37/3 DP od                   
3.10.2019. 
37. Rastislav Heško 1301183,  ŠK Slaská, 1S “N” za 5xŽK, podľa čl. 37/5a DP od 3.10.2019. 
DK/17 DK prijala podnet od KR (US_14_2019-2020_V/3a) a na jeho základe trestá klub TJ Prestavlky               
sankciou 150€ (MZF) podľa čl. XXI/23g RS. 
DK/18 DK prijala podnet od KR (US_14_2019-2020_V/3b) a na jeho základe tresta klub ŠK Rudno nad                
Hronom sankciou 100€ (MZF) podľa čl. XXI/23h RS. 
DK/19 DK prijala podnet od Jaroslava Beňovského 1211263 (ŠK Voznica) a na jeho základe mení zvyšok                
trestu na podmienečný po dobu 3 mesiace od 3.10.2019. 
DK/20 TJ Ostrý Grúň - vzhľadom na nesplnenie US_13_2019/2020_III/DK14 v stanovenom termíne -             
nezaslanie dokladu o úhrade za transfer Michal Michálik (1239184) z OŠK Hodruša-Hámre do TJ Ostrý               
Grúň dňa 10.07.2019, podľa čl. 37 RaPP SFZ a čl. 64/1a DP. DS zákaz transferov hráčov od 03.10.2019 do                   
31.03.2020 za neuhradenie odstupného vo výške 200 €, podľa čl. 64/7 a čl. 25 DP. DK stanovuje dodatočný                  
termín na uhradenie odstupného na účet OŠK Hodruša-Hámre do 13.10.2019 pod ďalšími            
disciplinárnymi sankciami v zmysle DP (pokuta, odobratie bodov). Doklad o úhrade odstupného            
bezodkladne zaslať na obfzzh@futbalnet.sk. 
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa               
podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ ZH v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia               
disciplinárnej komisie (čl. 84/1 DP). 
 
V. Komisia rozhodcov (predseda Zdenko Ivan): 
1. Prijala podnet od klubu ŠK Slaská. 
2. Žiada TJ PS Hliník nad hronom o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 9. kola VI. ligy DOUBLE                 
STAR BET,TJ PS Hliník nad Hronom - ŠK Slaská.Videozáznam (na nosiči DVD, USB) je potrebné zaslať                  
v termínedo 7.10.2019(pondelok) doporučenou zásielkou na adresu: ObFZ Žiar nad Hronom, Partizánska              
154/10, P.O.Box 66, 96501 Žiar nad Hronom, alebo do rovnakého termínu zaslať link na kompletný               
záznam z MFS (youtube alebo podobný webový portál) na obfzzh@futbalnet.sk. KR ObFZ v prípade              
nesplnenia odstúpi DK. 
3. Odstupuje DK na doriešenie: 

a) TJ Prestavlky - za nedodanie videozáznamu v stanovenom termíne, 
b) ŠK Rudno nad Hronom - za nesplnenie podmienok RS ObFZ Žiar nad Hronom 2019/20, kapitola                

XVIII - VYHOTOVOVANIE VIDEOZÁZNAMU ZO STRETNUTIA / čl. 2, 3, 4. 
4. Žiada kluby TJ Družstevník Pitelová a FK Vyhne o zaslanie videozáznamu zo stretnutí 9. kola VII.                 
ligy DOUBLE STAR BET, TJ Družstevník Pitelová - ŠK Rudno nad Hronom, FK Vyhne - TJ Hronská                 
Dúbrava. Videozáznam (na nosiči DVD, USB) je potrebné zaslať v termínedo 7.10.2019(pondelok)              
doporučenou zásielkou na adresu: ObFZ Žiar nad Hronom, Partizánska 154/10, P.O.Box 66, 96501 Žiar nad               
Hronom, alebo do rovnakého termínu zaslať link na kompletný záznam z MFS (youtube alebo podobný               
webový portál) na obfzzh@futbalnet.sk. KR ObFZ v prípade nesplnenia odstúpi DK. 
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5. Dôrazne upozorňuje kluby na dodržiavanie RS ObFZ Žiar nad Hronom 2019/20, kapitola XVII.              
POVINNOSTI USPORIADAJÚCEHO FUTBALOVÉHO KLUBU, USPORIADATEĽSKEJ SLUŽBY A       
FUTBALOVÉHO KLUBU / čl. 1 písmeno a), b), c), d), e), f).  KR ObFZ v prípade neplnenia RS odstúpi DK. 
6. Na oficiálnej webovej stránke SFZ sú zverejnené aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2019, nájdete ich TU. 
7. Dôrazne upozorňuje R na dodržiavanie stanovených termínov ospravedlňovania sa z delegovania na             
MFS (10 dní vopred). V prípade nedodržania uvedeného bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R                 
a DZ (poplatok 10 €). Ospravedlnenia zasielať na e-mailovú adresu delegovanie@gmail.com. 
8. Upozorňuje rozhodcov na zmenu v pravidlách pre súťaž Futbalshop.sk liga U15, Rozpis súťaží ObFZ               
Žiar nad Hronom, kap. XXII, článok 1, ods. h: “Pravidlo 11 PF Hráč mimo hry platí v území 10 metrov                    
od bránkovej čiary smerom do ihriska”. 
 
VI. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Príprava oblastného výberu ObFZ Žiar nad Hronom U11 na Stredoslovenský pohár prípraviek             
2020 vo Zvolene. 
Prvý tréningový zraz sa uskutoční v pondelok 07.10.2019 od 15:30 hod. na futbalovom štadióne v               
Hliníku nad Hronom. 
Nominácia hráčov na prvý tréningový zraz: Jakub Ďurkov, Dávid Müller, Samuel Pacalaj, Dávid             
Rajnoha, Matúš Škvarka, Ján Uškrt, Filip Valachovič (všetci MFK Nová Baňa), Marek Fekete, Lukáš              
Fusatý, Ronald Repiský, Tomáš Slaný (všetci TJ Partizán Župkov), Peter Garaj, Matúš Herko (obaja              
MFK Žarnovica), Šimon Psotný (FK Sitno Banská Štiavnica), Martina Vaneková (FK Vyhne), Ján Kurek              
(OŠK Brehy), Miroslav Gajdošík (OŠK Hodruša-Hámre). 
Program tréningového zrazu: 
15:30 Zraz nominovaných hráčov, organizačné pokyny 
15:45 Začiatok tréningovej jednotky 
17:00 Ukončenie zrazu 
Tréner výberu ObFZ Žiar nad Hronom U11: Rudolf Repiský 
ŠKOLENIA TRÉNEROV: 
2. Oznamuje, že Technický úsek SFZ - vzdelávanie trénerov: 

a) v spolupráci s TMK SsFZ, v termíne 16.11.2019 - 06.05.2020 v Banskej Bystrici organizuje               
školenie trénerov UEFA B licencie, pre držiteľov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je                
možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej            
prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ → Tréneri → Školenia (priamy link:               
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/09/4c9cca6a-23aa-4c4d-9368-5cee6e7
c0ffa.pdf), 

b) v spolupráci s TMK SsFZ, v termíne 30.11.2019 - 24.02.2020 v Banskej Bystrici organizuje               
školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie, pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Prihlásiť sa na              
školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a             
záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ → Tréneri → Školenia (priamy link:                
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/09/ba722f9b-b386-4e4c-929d-5a7dc7
9516f1.pdf). 
Školenia trénerov dávame do pozornosti najmä FK VI. ligy DOUBLE STAR BET, keďže od jarnej               
časti 2019/2020 bude pre ne povinnosť mať v Zápise zo stretnutia kvalifikovaného trénera s platnou               
licenciou. ObFZ Žiar nad Hronom v blízkom období takéto školenie organizovať neplánuje! 
ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV: 
3. Oznamuje trénerom: 

a) TMK ObFZ Nitra, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 11.11.2019 v Zlatých Moravciach organizuje              
seminár trénerov UEFA Grassroots C a B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v                
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rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 05.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v                
časti SFZ → Tréneri → Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk (priamy link: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/09/7901a201-e065-4783-a3b9-1a61e8
51ae71.pdf) 
 
VII. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Oznamujeme: 

a) klubom územnej príslušnosti ObFZ Žiar nad Hronom, štartujúcim v súťažiach SsFZ, že SsFZ pre               
ne vydistribuoval na sekretariát ObFZ Rozpis súťaží vo futbale SsFZ 2019/2020. Pre prevzatie rozpisov je               
potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom číslo 0908 933 715. 
2. Postup v prípade hráča, či inej osoby, pri ktorej sa v ISSF objavuje text o neuhradenom členskom                  
poplatku. Každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup:               
klik na ikonu Môj účet a vyplniť fakturačné údaje, ktoré je nutné potvrdiť - zmeniť. Následne klikne na Moje                   
členské poplatky a vygeneruje si FA. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia. 
3. Na základe konzultácie s predkladateľom zmien RaPP a Matrikou SFZ upozorňujeme, že i v prípade                
hráčov neštartujúcich v súťažiach určené obdobie (viac ako 24 mesiacov) budú matriky postupovať v zmysle               
čl. 15 bod 10. Prípadne môžu FK postupovať v zmysle RaPP a podať žiadosť o transfer takéhoto hráča. 
4. Upozorňujeme: 

a) FK, že osobné konto v ISSF nie je dovolené využívať iným osobám ako osobe, ktorej prislúcha                 
(resp. jej zákonnému zástupcovi). V prípade, že klubový ISSF manažér niektorého FK už ďalej nevykonáva               
túto funkciu, je potrebné zaregistrovať nového klubového ISSF manažéra, pod jeho pravými osobnými             
údajmi. Link na elektronický formulár “Aktivácia/deaktivácia - klubový ISSF manažér” TU. 

b) futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu              
klubu, je potrebné zaslať emailom krátku žiadosť (na adresu: obfzzh@futbalnet.sk) a v prílohe (sken)              
zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu -                 
potvrdenie z príslušného bankového domu. 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. 
5. Úhrada odmien R z MFS mládeže prostredníctvom kreditov. Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých             
družstvá štartujú v súťažiach mládeže, že SFZ spustil možnosť automatickej úhrady delegovaných osôb (z              
MFS mládeže) prostredníctvom kreditov. Návod nájdete TU. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte            
helpdesk@futbalnet.sk. 
6. Vzhľadom na nové funkcionality ISSF existuje pre FK možnosť umiestniť v tomto systéme              
videozáznam z MFS. Po úspešnom zavedení tejto funkcionality v SsFZ bude toto nahrávanie postupne              
zavedené ako povinné aj vo všetkých najvyšších oblastných súťažiach na Slovensku. 
Postup pri registrácii: ISSF manažér klubu VI. a VII. ligy zaregistruje zástupcu svojho klubu (videotechnik,               
osoba, ktorá spracováva pre klub videozáznam) na adrese my.sportnet.online. Po zaregistrovaní príde            
dotyčnej osobe potvrdzujúci email, ktorý je potrebné odkliknúť. 
Po prihlásení do Sportnetu sa zobrazí „Moje Sportnet ID“. Toto ID pošle ISSF manažér klubu, cez funkciu                 
„Pomoc“ v ISSF s textom: „Žiadam o prístup do modulu pre nahrávanie videí” (uveďte aj názov súťaže). Po                  
úspešnej registrácii osoby sa video nahráva na adrese video.sportnet.online. 
Žiadame touto cestou ISSF manažérov klubov VI. a VII. ligy ObFZ ZH, aby v prípade sprístupnenia tejto                 
funkcionality oznámili túto skutočnosť KR prostredníctvom podania na komisiu. 
Návod pre používateľov videoarchívu. 
 
Kompletná a pre všetky v Úradnej správe (ďalej ÚS) uvádzané osoby a subjekty záväzná, je jedine ÚS ObFZ                  
Žiar nad Hronom, zverejňovaná na stránke www.obfzzh.sk. ÚS ObFZ Žiar nad Hronom, uverejnená v              
akomkoľvek inom médiu, má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. 
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