
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 12-2020/2021 zo dňa 24.09.2020 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 

Pri príprave a organizácii futbalových stretnutí je nevyhnutné dodržiavať opatrenia vydané           
Úradom verejného zdravotníctva SR, zverejnené na webe ÚVZ SR (dôraz na odsek Hromadné             
podujatia): 
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:covid-19-zavery-z-rokovani
avlady-sr-a-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-nosenia-ruok-na-verejnosti-zatvorenie-obchodov-vne
deu-vyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-otvorenie-vybranych-prevadzok-v-obchodnych-domochkarantenn
e-opatrenia-a-pod&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 
Okrem toho, na základe konzultácie s RÚVZ, odporúčame: 
- hráčom, členom realizačných tímov a delegovaným osobám, ktorí absolvovali test na prítomnosť             
vírusu SARS-CoV-2, aby sa zúčastnili najbližšieho MFS až po obdržaní negatívneho výsledku            
testovania, 
- v prípade pozitívneho výsledku testu odporúčame, s predstihom, kontaktovať teritoriálne           
príslušný RÚVZ s informáciou, že takáto osoba je členom širšieho kolektívu (družstvo, FK) aby              
mohol tento prijať včas opatrenia (karanténa), 
- informovať o pozitívnom teste a neskôr o prijatých opatreniach príslušnú riadiacu komisiu ObFZ              
(ŠTK, resp. KM). 

 
I. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta):  
1. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia v zmysle SP čl. 36/2: 

a) 7. kolo VI. MIRAGE ligy, TJ Tatran Bzenica - OŠK Hodruša-Hámre, dňa 02.10.2020 (piatok) o                
15:30 hod. 
2. Dôrazne upozorňuje FK: 

a) VII. R-GOL.com ligy na článok XVIII/9 RS ObFZ Žiar nad Hronom 2020/2021 (povinnosť              
nahrať videozáznam z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF v prípade udelenia ČK). Povinnosť si nesplnili: 

TJ Olympic Ihráč (8. kolo: TJ Olympic Ihráč - OŠK Stará Kremnička). 
3. Odstupuje DK: 

a) za porušenie článku XVIII/9 RS ObFZ Žiar nad Hronom 2020/2021 (povinnosť nahrať             
videozáznam z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF):  

TJ Olympic Ihráč (8. kolo VII. R-GOL.com ligy, TJ Olympic Ihráč - OŠK Stará Kremnička). 
 
II. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč): 
1. Ruší a odkladá na neurčito, v zmysle SP čl. 37/1 (opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia): 

a) MFS 8. kola FUTBALSHOP ligy U15, TJ Lovča - OFK Prenčov (preventívne dôvody), 
b) MFS 9. kola FUTBALSHOP ligy U15, FK Filjo Ladomerská Vieska - TJ Lovča (preventívne               

dôvody). 
2. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia v zmysle SP čl. 36/2: 

a) 4. kolo Oblastné majstrovstvá U11, FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - OŠK               
Hodruša-Hámre, 24.09.2020 (štvrtok) o 16:30 hod. na ihrisku v Dolnej Ždani (zmena hracej plochy), 

b) 1. kolo FUTBALSHOP ligy U15, TJ Prestavlky - OFK Štart Prenčov, dňa 03.10.2020 (sobota) o                
15:00 hod. 
3. Oznamuje: 

a) účastníkom Oblastných majstrovstiev U11, že FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa             
odohrá domáce MFS v jesennej časti sezóny 2020/2021 na ihrisku v Dolnej Ždani (od 24.09.2020). 
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4. Dôrazne upozorňuje: 
a) účastníkov Oblastných majstrovstiev U9 na povinnosti v zmysle Rozpisu súťaže ObFZ Žiar             

nad Hronom 2020/2021, článok XIV. Pravidlá pre súťaže Oblastné majstrovstvá U9 (mladšia            
prípravka)/2k: 

- klubový (tímový) ISSF manažér domácich i hostí je povinný vytvoriť pred MFS nomináciu hráčov               
s uvedením vedúceho družstva (trénera) a lekára resp. zdravotníka, 

- v prípade U9 rozhoduje MFS klubový rozhodca, a preto klubový (tímový) manažér ISSF prepne               
režim - rozhodca (laik), uzavrie nominácie domácich i hostí, vytvorí zápis s tým, že doplní všetky informácie                 
(hlavný usporiadateľ, štadión, počet usporiadateľov, výsledok konfrontácie). Po MFS klubový (tímový) ISSF            
manažér zaeviduje strelené góly (prípadne zaeviduje ďalšie skutočnosti, ktoré nastali) a zápis o stretnutí              
priebežne uloží. Správca súťaže nasledujúci pracovný deň zápis o stretnutí uzavrie. 
V prípade nesplnenia týchto povinností môže KM odstúpiť FK na DK resp. v budúcnosti súťaž               
nevytvorí (resp. pristúpi k zrušeniu súťaže) a FK môže stretnutia organizovať pod svojou hlavičkou.              
V prípade nesplnenia uvedených nariadení tiež FK nebude mať nárok na finančný príspevok zo              
strany SFZ za príslušné družstvo mládeže. 
5. Neodohraté MFS zo zdravotných dôvodov (odložené na neurčito):  

a) FUTBALSHOP liga U15: 
8. kolo: TJ Lovča - OFK Štart Prenčov, 
9. kolo: FK Filjo Ladomerská Vieska - TJ Lovča. 

b) Oblastné majstrovstvá U11: 
2. kolo: TJ Partizán Župkov - OŠK Hodruša - Hámre, 
3. kolo: OŠK Hodruša-Hámre - MFK Nová Baňa. 

             c) Oblastné majstrovstvá  U9: 
3. kolo: FK Sitno Banská Štiavnica - OŠK Hodruša-Hámre. 

Žiadame FK (keď to situácia dovolí) o predloženie žiadosti o zmenu termínu/hracej plochy             
neodohratých MFS v náhradnom termíne.  
6. Opätovne odstupuje DK účastníka OM U9, za porušenie RS ObFZ Žiar nad Hronom 2020/2021,               
článok XIV/2k: 

a) OFK Hliník nad Hronom (1. kolo, 02.09.2020, OFK Hliník nad Hronom - OŠK Brehy: neboli                
zaevidovaní strelci gólov, chýbal hlavný usporiadateľ), 

b) OFK Hliník nad Hronom (2. kolo, 09.09.2020, OŠK Hodruša-Hámre - OFK Hliník nad              
Hronom: nebola vytvorená nominácia hostí). 
 
III. Disciplinárna komisia (predsedníčka Karina Paulíková):  
19. František Danko 1199196, OŠK Hodruša-Hámre, ČK po 2x ŽK, DS - 1S “N” podľa čl. 37/3 DP od                   
24.09.2020. 
20. Ivan Kaprálik 1251500, OFK Hliník nad Hronom, ČK po 2xŽK, DS - 1S “N” podľa čl. 37/3 DP od                    
24.09.2020. 
Ďalej DK žiada menovaného o vyjadrenie cez ISSF systém, k incidentu na HP v stretnutí 8. kola VI.                  
MIRAGE ligy OŠK Brehy - OFK Hliník nad Hronom, najneskôr do 28.09.2020. 
21. Martin Ivan 1111217, TJ Olympic Ihráč, ČK za SH, DS - 2S “N” podľa čl. 45/1,2 DP  od 24.09.2020. 
22. Roman Pobežka 1235076, TJ OŠK Stará Kremnička, ČK za SH, DS - 1S “N” podľa čl. 45/1,2 DP od                    
24.09.2020. 
DK/20 DK prijala žiadosť od Michala Páleníka 1151749, TJ Lovča. DK podmienečne upúšťa od zvyšku DS                
a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace, podľa čl. 41/1,2 DP od 24.09.2020. Poplatok za prerokovanie 10 €                  
(MZF). 



DK/21 DK prijala podnet od ŠTK (US_12_20-21-I/3a) a žiada klub TJ Olympic Ihráč o nahratie               
videozáznamu z 8. kola VII. R-GOL.com ligy, TJ Olympic Ihráč - OŠK Stará Kremnička, najneskôr do                
28.09.2020. V prípade nesplnenia si povinností vyplývajúcich z RS, DK pristúpi k ďalším DS. 
DK/22 DK prijala podnet od OFK Hliník nad Hronom. DK berie na vedomie a odstupuje KR. 
DK/23 DK do vyriešenia prípadu pozastavuje výkon športu hráčovi Patrikovi Manikovi 1150272, OŠK             
Brehy, podľa čl. 17/1 DP od 24.09.2020. Ďalej DK žiada menovaného o vyjadrenie cez ISSF systém, k                 
incidentu na HP v stretnutí 8. kola VI. MIRAGE ligy, OŠK Brehy - OFK Hliník nad Hronom, najneskôr do                   
28.09.2020. 
DK/24 DK prijala podnet od KM (US_12_20-21-II/6) a ukladá OFK Hliník nad Hronom POKARHANIE, v               
zmysle čl. 9/1b DP SFZ. Poplatok za prerokovanie 10 € (MZF). Zároveň ukladá klubu OFK Hliník nad                 
Hronom doplniť požadované údaje do Zápisov o stretnutí, najneskôr do 29.09.2020. V prípade nesplnenia si               
povinností vyplývajúcich z RS, DK pristúpi k ďalším DS. 
 
IV. Komisia rozhodcov (predseda Zdenko Ivan): 
1. Prijala podnet od DK/22 - a  po vzhliadnutí videozáznamu zaujme stanovisko. 
2. Upozorňuje všetkých R na plnenie si všetkých povinnosti pred, počas a po stretnutí. V prípade                
nesplnenia si všetkých povinnosti, KR bude pristupovať k ďalším opatreniam. 
3. Upozorňuje R, že v prípade použitia tlačiva “Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí” je originál potrebné                
zaslať poštou na adresu ObFZ a jednu kópiu na e-mail delegovanie@gmail.com.  
4. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU. Zmeny a doplnky               
pravidiel futbalu 2020/2021 sú zverejnené TU. 
5. Žiada všetkých R o aktualizáciu ospravedlnení (soboty, pracovné dni). Zároveň upozorňuje, že             
ospravedlnenia je potrebné zasielať min. 10 dní vopred. Ospravedlnenia zasielajte na e-mail:            
delegovanie@gmail.com 
 
V. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV V OKOLÍ: 
* Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie) v Banskej 
Bystrici, v termíne 23.11.2020 - 02.02.2021. Prihlásiť sa na školenie (len elektronicky) je možné do 
01.11.2020. Podrobnosti TU. 
 
VI. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Upozorňujeme: 

a) na vekové kategórie mládeže platné pre súťažný ročník 2020/2021: 
U19: ročník narodenia 2002 
U17: ročník narodenia 2004 
U15: ročník narodenia 2006 
U13: ročník narodenia 2008 
U12: ročník narodenia 2009 
U11: ročník narodenia 2010 
U10: ročník narodenia 2011 
U9: ročník narodenia 2012 
U6: ročník narodenia 2015 

b) na vekové kategórie jednotlivých súťaží ObFZ platné pre súťažný ročník 2020/2021: 
- súťaže mužov: muži v kategórii od U17 vyššie 
- súťaž U15: chlapci od U10 do U15, dievčatá od U11 do U15 (červenou je 
označená zmena v zmysle novelizovaného SP) 
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- súťaž U13: chlapci od U10 do U13, dievčatá od U11 do U15 (červenou je 
označená zmena v zmysle novelizovaného SP) 
- súťaž U11: chlapci od U6 do U11, dievčatá od U6 do U13 
- súťaž U9: chlapci od U6 do U9, dievčatá od U6 do U11 
- súťaž WU15: dievčatá od U11 do U15 (červenou je označená zmena v zmysle 
novelizovaného SP) 

 
VII. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Letné registračné obdobie s obmedzením: 

- od 18.07. do 30.09. 
2. Preregistrácia podľa čl. 15/5 a 6 RaPP: 

a) trvalá (čl. 15/5) - od 16.07. do 30.04. (musí jej predchádzať dočasná preregistrácia), 
b) dočasná (čl. 15/6) - od 18.07. do 30.04. 

3. Upozorňujeme: 
a) ISSF manažérov FK, že po prvotnej registrácii hráča už nie je potrebné dodatočne žiadať o                

vystavenie elektronického registračného preukazu (ERP). ERP sa vygeneruje automaticky, po schválení           
žiadosti o registráciu hráča príslušnou matrikou. 

b) ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie ERP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti                 
predchádzajúceho ERP, nahrávali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné           
miesto ObFZ žiadosť zamietne, 

c) futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu              
klubu, je potrebné zaslať emailom krátku žiadosť (na adresu: obfzzh@futbalsfz.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. 
 
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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