
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 19-2021/2022 zo dňa 11.11.2021 - ObFZ Žiar nad Hronom

Konferencia ObFZ Žiar nad Hronom, na ktorej budú volené orgány ObFZ na nové 4-ročné
funkčné obdobie, sa uskutoční v piatok 19.11.2021 od 16:30 hod. v Hoteli Termál***, Vyhne
249, v pandemickom režime aktuálne platnom v deň jej konania.
Predbežný program konferencie:
1. vyhlásenie o tom, že konferencia bola zvolaná v súlade so Stanovami,
2. schválenie pracovných komisií konferencie (mandátovej, návrhovej, volebnej),
3. schválenie pracovného predsedníctva,
4. vyhlásenie o uznášaniaschopnosti konferencie,
5. rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu, ak boli podané,
6. schválenie programu,
7. prerokovanie schváleného programu,
8. vystúpenie predsedu alebo ním poverenej osoby k činnosti ObFZ za obdobie od predchádzajúcej
konferencie,
9. správa o hospodárení ObFZ,
10. vystúpenie hostí konferencie,
11. voľba predsedu ObFZ,
12. voľby členov VV, predsedu OK, DK, RK,
13. voľby delegátov na konferenciu SsFZ,
14. správa volebnej komisie,
15. diskusia,
16. správa návrhovej komisie,
17. schválenie uznesenia z konferencie,
18. záver.
* Upozorňujeme, že v zmysle čl. 27/4 Stanov ObFZ ZH návrhy kandidátov na volených členov orgánov
ObFZ musia byť podané písomne, poštou alebo sken elektronickou formou na email obfzzh@futbalsfz.sk,
najneskôr 14.11.2021 do 24:00 hod. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej
istej konferencii, to neplatí vo vzťahu k voľbe delegáta ObFZ na konferenciu SsFZ. Kandidáti na volené
funkcie budú na webe ObFZ zverejnení 15.11.2021.
* Návrh kandidáta na volenú funkciu MUSÍ obsahovať: Meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
emailová adresa, funkcia, na ktorú kandidáta navrhujete, súhlasné stanovisko kandidáta (vlastnoručný
podpis), pečiatka FK a podpis štatutára (vzor tlačiva).
* Na konferencii je oprávnený zúčastniť sa s právom hlasovať jeden delegát za každého z 30 riadnych
členov ObFZ, ktoré spĺňajú náležitosti článku 22/1 Stanov ObFZ. Za delegáta je považovaný štatutár
FK, uvedený v ISSF alebo ním poverená osoba, ktorá predloží písomné poverenie o zastupovaní
štatutára na rokovaní konferencie.
* Pozvánky na konferenciu s programom budú delegátom konferencie (štatutárom FK) zaslané na ich
email najneskôr 05.11.2021, ďalšie materiály ku konferencii najneskôr 16.11.2021.
* Konferencia sa uskutoční v pandemickom režime aktuálne platnom v deň jej konania. Vzhľadom na
výrazne komplikovanú a dynamicky sa vyvíjajúcu situáciu prosíme delegátov, aby sledovali aktuálne
opatrenia. V prípade výrazných zmien (podmienky účasti, miesto konania), budú delegáti kontaktovaní
sekretariátom zväzu emailovou poštou najneskôr 18.11.2021. Upozorňujeme, že v prípade nepredloženia
potrebných dokladov (potvrdenie o očkovaní - prekonaní covidu, príp. testovaní, ak bude táto možnosť
dostupná) nebude delegát na rokovanie konferencie pripustený.

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

mailto:obfzzh@futbalsfz.sk
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/2021/10/konferencia-obfz-zh-2021---navrh-kandidatov.pdf
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-ziar-nad-hronom/spravy/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-zapasov-amaterskeho-futbalu-i-mladeze/


I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok):
1. VV ObFZ, hlasovaním per rollam dňa 11.11.2021 schválil kandidátku do volieb do orgánov ObFZ na
funkčné obdobie 2021 - 2025:
kandidát na predsedu ObFZ  a VV: Ján Matonok,
kandidáti na členov VV: Vladimír Ďurian, Zdenko Ivan, Martin Tapfer, Ľuboš Laurov,
kandidát na predsedu OK: Mgr. Dominika Ečeková,
kandidát na predsedu RK: Stanislav Neuschl,
kandidáti na delegátov konferencie SsFZ zastupujúcich ObFZ ZH: Ján Matonok, Vladimír Ďurian,
Zdenko Ivan, náhradník: Martin Tapfer.

II. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta):
1. Schvaľuje všetky dosiahnuté výsledky odohratých stretnutí a umiestnenie družstiev v jesennej časti
súťažného ročníka 2021/2022.

III. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč):
1. Schvaľuje všetky dosiahnuté výsledky odohratých stretnutí a umiestnenie družstiev v jesennej časti
súťažného ročníka 2021/2022.

IV. Komisia rozhodcov (predseda Zdenko Ivan):
1. Oznamuje záujemcom o vykonávanie funkcie rozhodcu, že sa môžu prihlásiť formou e-mailu na adresu
delegovanie@gmail.com (min. vek je 15 rokov).
2. Komisia rozhodcov a delegátov SsFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný
seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu - licencia „A“. Plánovaný termín konania licenčného
seminára je 23.01.2022. Záujemcovia sa môžu prihlasovať na licenčný seminár u p. Schneidera lektora
vzdelávania delegátov SsFZ. Uzávierka písomných a podpísaných prihlášok je 17.12.2021. Podrobne a
správne vyplnené prihlášky možno odovzdať na sekretariáte SsFZ, p. Schneiderovi, zaslať poštou na SsFZ
alebo elektronicky na emailovú adresu miroslav.schneider@gmail.com. Súčasne s vyplnenou a podpísanou
prihláškou je žiadateľ povinný uskutočniť úhradu vložného vo výške 50,- €. Platba sa uskutočňuje na účet
SK 79 1100 0000 0026 1079 9963 (uvádzajte presne). Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko
prihláseného účastníka. Po úhrade vložného a prijatí prihlášky bude uchádzač zapísaný do zoznamu
účastníkov seminára.
Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu, lekárskej prehliadke sú verejne dostupné na stránke
www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ.
Noví záujemcovia musia na seminár priniesť a komisii predložiť "Prehlásenie o bezúhonnosti",
"Potvrdenie o zdravotnom stave" a "Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní" (vyžaduje sa
minimálne maturitné vysvedčenie).
Po zaradení uchádzača na zoznam mu bude poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu podkladov,
ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude zasielaná elektronicky na uvedené mailové adresy záujemcov o
licenciu.  Z toho dôvodu je potrebné dbať o správne uvedenú a čitateľnú mailovú adresu v prihláške.
UPOZORNENIE: Zaslaním prihlášky a zaplatením vložného sa považuje účasť prihláseného na seminári za
záväzný. Vložné sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizáciu projektu.

V. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec):
KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy
"Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú
uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné
informácie sú TU.
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Zimné registračné obdobie (RaPP čl. 19/2):
d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestupy,
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - prestupy s
obmedzením,
f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia) - prestupy zo
zahraničia (vybavuje výlučne matrika 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:
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 ObFZ ZH 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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