
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 13-2021/2022 zo dňa 30.09.2021 - ObFZ Žiar nad Hronom

DÔLEŽITÉ: Usmernenie k organizácii tréningového procesu a zápasov amaterského futbalu i
mládeže v zmysle COVID automatu aplikovaného na futbal, vydané 14.09.2021

I. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta):
1. Dôrazne žiada FK VII. Mirage ligy, aby nahlásili zmenu HČ svojich domácich MFS na čas mimo
ÚHČ dospelých (vhodné termíny: SO, NE dopoludnia, resp. NE 210 min. pred ÚHČ dosp.).
2. Kontumuje MFS:

a) 9. kolo VII. Mirage ligy, TJ Sokol Trnavá Hora - ŠK Rudno nad Hronom, priznáva 3 body a skóre
3:0 v prospech ŠK Rudno nad Hronom (SP čl. 82/1/b - nenastúpenie domácich na stretnutie). TJ Sokol
Trnavá Hora odstupuje na riešenie DK - druhý prípad.
3. Nedostatky v ZoS:
VII. Mirage liga:
ŠK Jastrabá - FK Hronský Beňadik (chýba HU)

II. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč):
1 Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia:

a) 6. kolo Futbalshop ligy U15, OFK Hliník nad Hronom - FK Filjo Ladomerská Vieska, 06.10.2021
(streda) o 15:30 hod. (SP čl. 36/2, 37/1).
2. Nariaďuje odohrať (SP čl. 37/1):

a) 5. kolo Sportika Miniligy U11, MFK Žarnovica “A” - FK Sitno Banská Štiavnica, 05.10.2021 o
16:00 hod.,

b) 1. kolo Sportika Miniligy U11, FK Sitno Banská Štiavnica - MFK Žarnovica “B”, 05.10.2021 o
16:00 hod. na ihrisku v Žarnovici, 12. kolo Sportika Miniligy U11, MFK Žarnovica “B” - FK Sitno Banská
Štiavnica, 07.04.2022 o 17:00 hod. na ihrisku v Banskej Štiavnici (SP čl. 36/3),

c) 11. kolo Sportika Miniligy U11, TJ Družstevník Lovčica-Trubín - MFK Žarnovica “A”,
12.10.2021 o 16:00 hod.,

d) 5. kolo Sportika Miniligy U11, OŠK Brehy - MFK Žarnovica “B”, 12.10.2021 o 16:00 hod.,
e) 10. kolo Sportika Miniligy U11, MFK Žarnovica “A” - TJ Partizán Župkov, 26.10.2021 o 15:30

hod.
3. Berie na vedomie telefonické oznámenie TJ Prestavlky k nenastúpeniu na MFS 5. kola Futbalshop ligy
U15, OFK Hliník nad Hronom - TJ Prestavlky, zo zdravotných dôvodov. Ukladá TJ Prestavlky predložiť
prostredníctvom elektronickej podateľne ISSF žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia k
uvedenému MFS, do 05.10.2021.
4. Žiada OFK Hliník nad Hronom o doplnenie údajov do elektronického zápisu o stretnutí z MFS 2. kola
Sportika Miniligy U11, OFK Hliník nad Hronom - TJ Partizán Župkov. V prípade nerešpektovania
povinností FK, vyplývajúcich z Rozpisu súťaží ObFZ, KM odstúpi na riešenie DK.
5. Nedostatky v zápisoch o stretnutí (23. - 29.9.2021):
Sportika Miniliga U11:
5. kolo: FK Pohronie - MFK Nová Baňa (chýba lekár, vedúci družstva H)

OFK Hliník nad Hronom - TJ Lovča (chýba vedúci družstva D)
Dôrazne upozorňujeme FK, že v oficiálne organizovaných súťažiach, vedených v ISSF, sú povinnosti
FK rovnaké bez ohľadu na vekovú kategóriu alebo stupeň súťaže. V prípade opakovania nedostatkov
(chýbajúci HU, vedúci družstva, lekári, výsledok konfrontácie, nepripravenie nominácie na MFS, či
nevyplnenie zápisu o stretnutí) odstúpime tieto FK na riešenie DK! Podrobný návod na pridanie členov
realizačných tímov do zápisu je na konci úradnej správy v rámiku “REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH
O STRETNUTÍ”.

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-ziar-nad-hronom/spravy/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-zapasov-amaterskeho-futbalu-i-mladeze/


III. Disciplinárna komisia (predsedníčka Karina Paulíková):
13. Michal Drgoňa 1214510, FK Hronský Beňadik, ČK za HNS podľa čl. 48/1c DP. Vzhľadom na
nedostatočný popis R (Laik) k OT hráča, DS 20 € (MZF), podľa čl. XXI/23e RS ObFZ ZH 2021/2022.
Poplatok za prerokovanie 10 € (MZF).
DK/24 DK prijala a berie na vedomie vyjadrenie OŠK Lutila.
DK/25 DK prijala podnet od ŠTK (US_13_21-22_I/2) a na jeho základe trestá klub TJ Sokol Trnavá Hora
za nenastúpenie na MFS 9. kola VII. Mirage ligy, TJ Sokol Trnavá Hora - ŠK Rudno nad Hronom. DS
pokuta 150 € (MZF), podľa čl. XXI/23a RS ObFZ ZH 2021/2022.
DK/26 Na základe nesplnenia si povinností vyplývajúcich z RS ObFZ ZH 2021/2022 (XVIII/3 RS), DK
trestá klub TJ Inter Horná Ves pokutou 100 €, podľa čl. XXI/23h RS ObFZ ZH 2021/2022.
DK/27 DK prijala žiadosť od hráča Dušan Karásek 1215753, TJ Družstevník Janova Lehota. DK žiadosti
vyhovuje a zvyšok trestu mení na podmienečný, so skúšobnou dobou 3 mesiace, podľa čl. 40/2 DP, od
30.9.2021. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF).
DK/28 DK prijala podnet od hráča Marek Halás 1301834, TJ Družstevník Janova Lehota. DK žiadosti
vyhovuje a zvyšok trestu mení na podmienečný, so skúšobnou dobou 3 mesiace, podľa čl. 40/2 DP, od
30.9.2021. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF).

IV. Komisia rozhodcov (predseda Zdenko Ivan):
1. Žiada R, ktorí nepredložili lekárske prehliadky, aby tak okamžite urobili zaslaním fotokópie na email
delegovanie@gmail.com . V prípade nesplnenia si tejto povinnosti, nebudú delegovaní na MFS.
2. 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
3. Oznamuje záujemcom o vykonávanie funkcie rozhodcu, že sa môžu prihlásiť formou e-mailu na adresu
delegovanie@gmail.com (min. vek je 15 rokov).
4. Upozorňuje zodpovedných funkcionárov klubov, že nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon
rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XIX a XX Rozpisu súťaží vo futbale
2021/2022. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak
bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR ObFZ je
neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne
uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap. XXIV. ods. 7 RS bude uhradený v MZF, okrem
prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou,
resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie

V. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza):
1. Upozorňujeme:

a) 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.

Preregistrácia podľa čl. 15 RaPP:
a) trvalá (čl. 15/5) - od 16.07. do 30.04.
b) dočasná (čl. 15/6) - od 01.07. do 30.04.
Podmienky preregistrácie sú presne definované v RaPP čl. 15/5-8.

Aktuálne platné záväzné poriadky SFZ:
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Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 01.07.2021):
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-final-06_2021.pdf
Registračný a prestupový poriadok  (úplné znenie platné od 08.06.2021):
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsol
idovane-znenie.pdf
Disciplinárny poriadok (úplné znenie účinné od 01.07.2021):
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021---konsolidovane-znenie
.pdf

Pravidlá futbalu platné od 01.07.2021

Rozpis súťaží 2021/2022

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ
Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva:
https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu
Kontakt v prípade potreby aktivovania osobného účtu: tomas.gemza@futbalsfz.sk
Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

Kompletná a pre všetky v Úradnej správe (ďalej ÚS) uvádzané osoby a subjekty záväzná, je jedine ÚS ObFZ
Žiar nad Hronom, zverejňovaná na stránke https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-ziar-nad-hronom/. ÚS ObFZ
Žiar nad Hronom, uverejnená v akomkoľvek inom médiu, má informatívny charakter a nemusí obsahovať
všetky informácie.
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