
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 24-2021/2022 zo dňa 13.01.2022 - ObFZ Žiar nad Hronom

DÔLEŽITÉ: Usmernie k tréningovému procesu, turnajom a súťažiam v súvislosti s
protipandemickými opatreniami (účinné od 12.1.2022)

Zimné registračné obdobie (RaPP čl. 19/2):
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) prestupy s
obmedzením,
e) 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.

I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok):
1. VV ObFZ vyhlasuje doplňujúce voľby na funkciu predsedu disciplinárnej komisie. Prihlasovanie
kandidátov je možné do 31.01.2022 (v prípade, že na funkciu nebude prihlásený žiadny kandidát, termín na
prihlasovanie bude predĺžený).
Návrh kandidáta musí byť podaný písomne, poštou alebo sken elektronickou formou na email
obfzzh@futbalsfz.sk. 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).

II. Komisia rozhodcov:
1. Oznamuje záujemcom o vykonávanie funkcie rozhodcu, že sa môžu prihlásiť formou e-mailu na adresu
delegovanie@gmail.com (min. vek je 15 rokov).

III. Trénersko-metodická komisia:
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.
Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF - Konto trénera /
Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na
webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek
rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
1. Oznamujeme, že TÚ SFZ - oddelenie vzdelávania trénerov od 1.1.2022 ruší vydávanie trénerských
licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v
ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner
vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutá na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať
na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

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

a) Fond na podporu športu vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 20 mil.
€. Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na
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nasledujúcom linku (sekcia “Aktuálne výzvy”):
https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura
2. Vyzývame FK:

a) 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.

Aktuálne platné záväzné poriadky SFZ sú na webe SFZ a ObFZ

Pravidlá futbalu, slovenská verzia, aktualizované 12.1.2022

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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