
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 19-2019/2020 zo dňa 07.11.2019 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 
I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok): 
1. VV ObFZ, na svojom zasadnutí dňa 04.11.2019 okrem iného: 

a) schválil nasledovné zmeny v Rozpise súťaží vo futbale ObFZ Žiar nad Hronom 2019/2020, s               
účinnosťou od 15.11.2019: 

XV. TRÉNERI (NOVÉ ZNENIE CELÉHO ČLÁNKU) 
1. Kvalifikácia trénera: VI. liga ObFZ ZH - povinná licencia (minimálne UEFA Grassroots C) 
2. FK si vyžiada predloženie platného trénerského preukazu, resp. licencie trénera pred uzavretím zmluvy,              
resp. dohody s trénerom. 
3. Výmenu trénera počas ročníka je možné vykonať len pri dodržaní požiadaviek uvedených v ods. 1. 
4. Na hráčskej lavičke môže viesť družstvo VI. ligy ObFZ ZH počas MFS len tréner, uvedený v zápise ako                   
hlavný tréner, s platnou licenciou požadovanej kvalifikácie, podľa ods. 1. 
5. Tréner nemôže v rovnakom období súčasne pôsobiť v MFS dospelých v dvoch rôznych FK. 
6. Tréneri súťaže VI. liga ObFZ ZH v kategórii dospelí sú povinní v požadovanom termíne predložiť TMK                 
návrh hráčov súťaže VI. liga ObFZ ZH do Jedenástky roka 2019. 
XVIII. VYHOTOVOVANIE VIDEOZÁZNAMU ZO STRETNUTIA 
(NOVÉ ZNENIE BODU 6): 
6. Vzhľadom ku skutočnosti, že videozáznam sú oprávnené k svojej činnosti si vyžiadať komisie a iné                
orgány ObFZ ZH, FK sú povinné videozáznam archivovať najmenej 60 dní od MFS, pokiaľ videozáznam               
nepodlieha postupu v zmysle bodu 9. V prípade odcudzenia, resp. nesprávnej archivácie videozáznamu             
bude družstvo dospelých FK disciplinárne riešené. Po vyžiadaní videozáznamu komisiou, resp. iným            
orgánom ObFZ ZH sú FK povinné do stanoveného termínu doručiť elektronický link na videozáznam na               
email obfzzh@futbalsfz.sk. 
(NOVÉ ZNENIE BODU 9): 
9. V MFS: 

a) VI. ligy dospelých je usporiadajúci FK povinný prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK            
do 48 hod. po MFS nahrať videozáznam z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF na                
https://video.sportnet.online/login, v tvare: 

- prvé okno - zostrih dôležitých momentov z MFS, napr. góly, pokutové kopy, ČK,              
vyložené gólové príležitosti, atď., v časovom rozsahu do 3 min., 

- druhé okno - prvý polčas; bod nula je pokyn R za začiatok MFS; vyhotovený               
videozáznam v zmysle ustanovení tejto kapitoly, 
- tretie okno - druhý polčas; bod nula je pokyn R za začiatok druhého polčasu; vyhotovený                
videozáznam v zmysle ustanovení tejto kapitoly 

b) VII. ligy dospelých je usporiadajúci FK, v prípade udelenia ČK alebo ČK po 2. ŽK, povinný                 
prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 48 hod. po MFS nahrať videozáznam z MFS do              
modulu na nahrávanie v ISSF na https://video.sportnet.online/login, v tvare: 

- prvé okno - zostrih dôležitých momentov z MFS, napr. góly, pokutové kopy, ČK,              
vyložené gólové príležitosti, atď., v časovom rozsahu do 3 min., 
- druhé okno - prvý polčas; bod nula je pokyn R za začiatok MFS; vyhotovený               
videozáznam v zmysle ustanovení tejto kapitoly, 
- tretie okno - druhý polčas; bod nula je pokyn R za začiatok druhého polčasu; vyhotovený                
videozáznam v zmysle ustanovení tejto kapitoly 

Iný spôsob dodania videozáznamu nebude zo strany riadiacich komisií akceptovaný. V prípade nesplnenia             
tejto povinnosti odstúpi príslušná riadiaca komisia daný FK na riešenie DK. 
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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 https://video.sportnet.online/login. 
Návod pre používateľov videoarchívu: https://www.futbalsfz.sk/videoarchiv-navod 
BOD 10 sa celý vypúšťa 
XIX. NÁMIETKY 
BOD 6 sa celý vypúšťa 
BOD 7 prečíslovaný na 6 
BOD 8 prečíslovaný na 7 
XX. SŤAŽNOSTI RIEŠENÉ PRÍSLUŠNÝMI KOMISIAMI 
BOD 2 sa celý vypúšťa 
BOD 3 prečíslovaný na 2 
BOD 4 prečíslovaný na 3 
BOD 5 prečíslovaný na 4 
BOD 6 prečíslovaný na 5 
BOD 7 prečíslovaný na 6 
BOD 8 prečíslovaný na 7 
XXI. DISCIPLINÁRNE KONANIE 
23. Pokuty: 
(NOVÉ ZNENIE PÍSMEN g) a h)): 
g) DS pokuta za nenahratie videozáznamu z MFS na Futbalnet v zmysle RS čl. XVIII/9 alebo                
nepredloženie videozáznamu futbalovým klubom po vyžiadaní ObFZ: 

- FK vo výške 150 € 
h) DS pokuta za nahratie neúplneho, zmanipulovaného, resp. nekvalitného videozáznamu z MFS na             
Futbalnet v zmysle RS čl. XVIII/9 alebo predloženie neúplneho, zmanipulovaného, resp. nekvalitného            
videozáznamu futbalovým klubom po vyžiadaní ObFZ: 

- FK vo výške 100 € 
XXIV. POPLATKY 
(NOVÉ ZNENIE BODU 6): 
6. Námietky - čl. 88 SP a kap. XIX. ods. 7 RS: 

- dospelí: 10 €, mládež: 5 € 
(NOVÉ ZNENIE BODU 7): 
7. Sťažnosti riešené príslušnou komisiou - kap. XX. ods. 7 RS: 

- dospelí a mládež: 40 € 

Link na znenie RS ObFZ ZH 2019/2020 učinné od 15.11.2019: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/2019/11/1f100
e4b-7d93-4c04-a722-8f5a60c32539.pdf  

b) schválil dátum, miesto a program konferencie ObFZ Žiar nad Hronom na deň 29.11.2019 o 16:00                
hod. v Žiari nad Hronom: 

Konferencia ObFZ Žiar nad Hronom sa uskutoční v piatok 29.11.2019 o 16:00 hod. v              
zasadačke Mestského futbalového štadióna, ul. Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom. 
Program: 
1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ 
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2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a          
overovateľov zápisnice 
3. Správa mandátovej komisie 
4. Schválenie programu konferencie 
5. Správa o činnosti ObFZ 
6. Informácia o hospodárení ObFZ 
7. Správa revíznej komisie 
8. Schválenie rozpočtu ObFZ na rok 2020 
9. Schválenie návrhu uznesenia 
10. Diskusia 
11. Záver 
Konferencie sa zúčastní 34 delegátov s právom hlasovať, reprezentujúcich riadnych členov ObFZ            
- teda aktívne FK /ktoré majú v ktorejkoľvek súťaži SFZ, SsFZ alebo ObFZ ZH aspoň jedno                
družstvo/, územne prislúchajúce do ObFZ Žiar nad Hronom. Pre uznášania schopnosť           
konferencie je nutná účasť aspoň 18 delegátov s právom hlasovať. 

 
II. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta): 
1.Kontumuje MFS: 

a) 13. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET, TJ Partizán Veľká Lehota - ŠK Voznica, priznáva 3 body                  
a skóre 3:0 v prospech ŠK Voznica, v zmysle SP čl. 82/1/d (spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia).                
TJ Partizán Veľká Lehota odstupuje DK. 
2. Upozorňuje FK: 

a) 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, 

b) 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, 

c) 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. Schvaľuje výsledky jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 v súťaži Oblastné majstrovstvá U11 a              
odohratie MFS v súťaži Oblastné majstrovstvá U9. 
 
IV. Disciplinárna komisia (predsedníčka Karina Paulíková): 
53. Adam Sekereš 1301462, TJ Inter Horná Ves, 1S “N” za 5x ŽK podľa čl. 37/5a DP od 07.11.2019. 
DK/44 DK berie na vedomie vyjadrenie p. Romana Galetu. 
DK/45 Roman Galeta 1179874, OŠK Hodruša-Hámre: 

a) na základe odborného stanoviska KR, ZoS, OZN a vlastných zistení, ČK za HNS voči DO podľa                 
čl. 48/1c DP. DS 1 mesiac “N” podľa čl. 48/2b DP od 07.11.2019. 



b) za previnenie podľa čl. 41/4 DP, DK ukladá DS 6 mesiacov “N” (zostávajúcu časť DS, od výkonu                  
ktorej bolo podmienečne upustené), po uplynutí sankcie US19_19-20_IV/DK 45a. Poplatok za prerokovanie            
10€ (MZF). 
DK/46 Maroš Barboriak 1063671 (rozhodca), za administratívne pochybenie DO podľa čl. 63/1a DP, DS              
zákaz výkonu funkcie  na 4 týždne “N” podľa čl. 63/2a DP od 7.11.2019 (s prerušením cez zimnú prestávku). 
DK/47 DK berie na vedomie vyjadrenie TJ Partizán Veľká Lehota. 
DK/48 TJ Partizán Veľká Lehota za HNS podľa čl. 57/1a,c,f DP a 58/2a,e DP, DK udeľuje DS pokuta                  
podľa čl. 57/2 DP 150€ podľa čl. XXI/23f RS, ďalej DS pokuta podľa čl. 58/3 DP 100€ podľa čl. XXI/23i                    
RS. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/49 František Čík 1014138, TJ Partizán Veľká Lehota, za neplnenie povinností podľa čl. XVII/1k RS,               
DK pozastavuje výkon funkcie vedúceho mužstva na 1 mesiac podľa čl. 16/1 a 7 DP od 07.11.2019 (s                  
prerušením cez zimnú prestávku). Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/50 Albín Boroš 1015194, TJ Partizán Veľká Lehota, za HNS voči DO podľa čl. 58/2c DP, DK udeľuje                  
DS 6 mesiacov zákaz vstupu na štadión TJ Partizán Veľká Lehota podľa čl. 58/4 a 20/1.,2. DP od 07.11.2019                   
(s prerušením cez zimnú prestávku). Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
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. Prerokovaný podnet: OŠK Brehy (TJ Tatran Bzenica - OŠK Brehy) - sťažnosť nespĺňa náležitosti               
kapitoly XX, ods. 1, písm. b) RS 2019/2020 - (uhradiť poplatok 40 € v MZF). 
2. Odstupuje DK na doriešenie R: Maroš Barboriak 1063671 - administratívne pochybenie DO. 
3. 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. 
4. Na oficiálnej webovej stránke SFZ sú zverejnené aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2019, nájdete ich TU. 
5. 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. 
 
V. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Futbalovým klubom, účastníkom VI. ligy dospelých v súťažných ročníkoch 2018/2019 a 2019/2020, bol              
zaslaný hlasovací lístok do ankety Jedenástka roka 2019, ktorý je potrebné vyplniť a zaslať späť TMK                
poštou alebo emailom do 30.11.2019. V ankete sa zohľadňuje kalendárny rok 2019, teda jar sezóny               
2018/2019 a jeseň sezóny 2019/2020. Venujte prosím pozornosť uvedenej ankete, aby skutočne odrážala             
realitu futbalového roka 2019 v našej najvyššej oblastnej súťaži. TMK takisto prijíma návrhy na gól roka                
(zaslané ako link na email obfzzh@futbalsfz.sk), trénera roka v kategórii mládež a trénera roka v kategórii                
dospelých (podmienkou prijatia návrhu je licencované trénerské vzdelanie adepta, minimálne UEFA           
Grassroots C), rovnako na email obfzzh@futbalsfz.sk. 
ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV: 
2. Oznamuje trénerom: 

a) TMK SsFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje 17.11.2019 (nedeľa) od 09:30 hod. v Banskej               
Bystrici seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA Grassroots C v trvaní 5 hodín. Účastnícky                
poplatok bude 10 €. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 10.11.2019 na tlačive prihlášky emailom               
na adresu: peterstefanak@gmail.com. Program seminára nájdete TU. 
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VI. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. V prípade, že má FK záujem o hráča pri splnení ustanovení RaPP čl. 15/5 a 6 môže s použitím                    
formulára „Žiadosť o dočasnú registráciu hráča“ postupovať aj v čase mimo registračného obdobia s              
výnimkou obdobia 01.05. do 15.07. príslušného roku.  
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. 
 

Zmena emailových adries ObFZ Žiar nad Hronom: 
Oznamujeme, že emailové adresy ObFZ Žiar nad Hronom boli prevedené na doménu futbalsfz.sk. Nové emailové               
adresy: 
ObFZ Žiar nad Hronom: obfzzh@futbalsfz.sk  
Sekretár, matrikár, správca súťaže: tomas.gemza@futbalsfz.sk  
Doterajšie emailové adresy s doménou futbalnet.sk zatiaľ ostávajú funkčné. 

TMK SsFZ plánuje v prvom štvrťroku 2020 otvoriť vo Zvolene školenie trénerov UEFA Grassroots C               
licencie, pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Predbežný záujem o toto školenie zasielajte na email              
obfzzh@futbalnet.sk do 15.12.2019. 

Žiadame FK, aby zaslali fotografie umiestnenia nových bannerov spoločnosti DOUBLE STAR BET na svojich              
futbalových štadiónoch. Fotografie je potrebné zaslať na email obfzzh@futbalnet.sk do 15.11.2019. 

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 

 
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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