
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 30-2021/2022 zo dňa 31.3.2022 - ObFZ Žiar nad Hronom

I. Športovo-technická komisia (predseda Zdenko Ivan):
1. Žiada FK VI. a VII. ligy o skvalitnenie videozáznamov z MFS.
2. Kontumuje MFS 14. kola VI. Mirage ligy, TJ Lovča - TJ Partizán Veľká Lehota, priznáva 3 body a skóre
3:0 v prospech TJ Lovča (SP čl. 82/1/b - nenastúpenie hostí na stretnutie). TJ Partizán Veľká Lehota
odstupuje na riešenie DK - prvý prípad.
3. Dôrazne upozorňuje FK:
VI. Mirage ligy na článok XVIII/9 RS ObFZ Žiar nad Hronom 2021/2022 (povinnosť nahrať videozáznam z
MFS do modulu na nahrávanie v ISSF). Povinnosť si nesplnili:
14. kolo: ŠK Voznica - MFK Žarnovica "B", OŠK Lutila - TJ Sokol Repište
4. Odstupuje DK FK za porušenie RS ObFZ Žiar nad Hronom 2021/2022 čl. XVIII/9 (povinnosť nahrať
videozáznam z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF):
VI. Mirage liga:
ŠK Voznica, OŠK Lutila (14. kolo: ŠK Voznica - MFK Žarnovica "B",  OŠK Lutila - TJ Sokol Repište)

II. Komisia mládeže (správca súťaží Tomáš Gemza):
1. Žiada o predloženie vzájomných dohôd:
Futbalshop liga U15:
5. kolo: Hliník nad Hronom - Prestavlky
7. kolo: Ladomerská Vieska - Prestavlky
Vzájomné dohody predložiť v elektronickej podateľni ISSF prostredníctvom "žiadosti o zmenu
termínu/hracej plochy stretnutia" pri zápise o stretnutí.

III. Disciplinárna komisia (predseda Jaroslav Osvald)
1. Kontakt na disciplinárnu komisiu - mobil: 0918 938 824, email: dkobfzzh@gmail.com.
2. Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu
alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:
U 1: Róbert Bocian 1331186 (MFK Žarnovica „B“, VI. Mirage Liga), vylúčený za hrubé nešportové
správanie voči rozhodcovi, podľa čl. 48/1c DP. DS – 3 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 27.3.2022. Ďalej DK
nariaďuje uhradiť poplatok 10€ (MZF) za disciplinárne previnenie podľa kap. XXIV. Poplatky, bod 8/a RS.
3. Vylúčení po 2 ŽK. DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3
DP na 1 súťažné stretnutie:
U 2: Martin Ruisl 1296059 (TJ Sokol Repište, VI. Mirage Liga)
4. Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie za 5 napomenutí ŽK podľa DP
čl. 37/5a:
U 3: Jakub Pastier 1305109 (TJ Sokol Tekovská Breznica), Ďalej DK nariaďuje uhradiť poplatok 10€
(MZF) za disciplinárne previnenie podľa kap. XXIV. Poplatky, bod 8/a RS.
U 4: Radko Kanina 1106064 (OŠK Lutila), Ďalej DK nariaďuje uhradiť poplatok 10€ (MZF) za
disciplinárne previnenie podľa kap. XXIV. Poplatky, bod 8/a RS.
-
U 5: Michal Chladný 1150512 (ŠKF Kremnica, VI. Mirage Liga), na základe podnetu KR, DK pozastavuje
akúkoľvek činnosť od 27.3.2022, podľa 9/2b1,2 DP, do vyriešenia prípadu. Zároveň žiadame Michala
Chladného 1150512 (ŠKF Kremnica, VI. Mirage Liga) o písomné vyjadrenie k incidentu po stretnutí pri
schádzaní z HP cez ISSF podaním na DK do 4.4.2022.
U 6: DK žiada všetky delegované osoby z MFS OŠK Brehy – ŠKF Kremnica (VI. Mirage Liga) z dňa
27.3.2022 o vyjadrenie sa k incidentu pri schádzaní z HP po stretnutí, podaním priamo na DK cez ISSF do
4.4.2022.
U 7: TJ Partizán Veľká Lehota (VI. Mirage liga), na základe podnetu ŠTK - nepricestovanie na MFS TJ
Lovča – TJ Partizán Veľká Lehota (VI. Mirage liga) neodohraného dňa 27.3.2022, podľa čl. 59 DP. podľa
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kap. XXI. Disciplinárne konanie, bod 14./b RS. DS – pokuta 150€, podľa kap. XXI. Disciplinárne konanie,
bod 23./a – 2 odsek RS.
U 8: OŠK Lutila (VI. Mirage liga), na základe podnetu ŠTK – nenahratie video záznamu MFS OŠK Lutila –
TJ Sokol Repište (VI. Mirage liga) z dňa 27.3.2022, DK nariaďuje dohratie videozáznamu, podľa kap.
XVIII/9 zo stretnutia do 4.4.2022. V prípade nenahratia videozáznam DK pristúpi k DS podľa kap. XXI.
Disciplinárne sankcie, bod 23./g RS.
U 9: ŠK Voznica (VI. Mirage Liga), na základe podnetu ŠTK – nenahratie video záznamu MFS ŠK Voznica
– MFK Žarnovica „B“ (VI. Mirage liga) z dňa 27.3.2022, DK nariaďuje dohratie videozáznamu, podľa
kap. XVIII/9 zo stretnutia do 4.4.2022. V prípade nenahratia videozáznam DK pristúpi k DS podľa kap.
XXI. Disciplinárne sankcie, bod 23./g RS.

IV. Komisia rozhodcov (predseda Martin Tapfer):
1. Dôrazne upozorňuje rozhodcov, že tlačivo Nedostatky o stretnutí sa už nepoužíva! V prípade
mimoriadnych udalostí pred, počas a po MFS je potrebné o týchto skutočnostiach informovať
prostredníctvom ISSF systému - Zaevidovanie podnetu k zápasu (Disciplinárna komisia príp.
Športovo-technická komisia)
2. Upozorňuje rozhodcov, že akékoľvek zmeny v nomináciách mužstiev po ich uzatvorení je potrebné
zdôvodniť v zázname rozhodcu v Zápise o stretnutí (v 14.kole konkrétne H.Ves - T.Breznica, Brehy -
Kremnica).
3. Dôrazne žiada rozhodcov, aby žiadosti o znovuotvorenie Zápisu o stretnutí spolu so zdôvodnením žiadali
výhradne prostredníctvom ISSF systému - Zaevidovanie podnetu k zápasu (Komisia rozhodcov).
4. Žiada rozhodcov o zasielanie ospravedlnení príp. dlhodobých ospravedlnení, ospravedlnení na pracovné
dni výhradne na e-mailovú adresu delegovanie@gmail.com
5. Oznamuje záujemcom o vykonávanie funkcie rozhodcu, že sa môžu prihlásiť formou e-mailu na adresu
delegovanie@gmail.com (min. vek je 15 rokov).
6. Oznamuje rozhodcom, že na stránkach ObFZ ZH je aktualizovaný adresár rozhodcov. Nájdete ho TU.

V. Trénersko-metodická komisia (predseda Ľuboš Laurov):
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 kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať
na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.
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.

VI. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza):
1. Pripomíname, že materský klub je oprávnený vyjadriť sa k žiadosti o prestup s obmedzením v lehote
desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu
podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (RaPP čl. 18/13).
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
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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.

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 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.

Z dôvodu výnimočnej situácie panujúcej na území Ukrajiny spojenej s príchodom vojenských utečencov k
nám Vás chceme informovať, že podporujeme každú formu pomoci, ktorú môžte poskytnúť
futbalistom/futbalistkám.  Chceme Vás v tom podporiť, hlavne čo sa týka prijatia mladých
futbalistov/futbalistiek a ich zaradenia do tréningového procesu.
V prípade, ak umožníte hlavne deťom a mládeži z Ukrajiny trénovať vo svojom klube a potrebujete našu
súčinnosť, Slovenský futbalový zväz sa bude snažiť zodpovedať Vaše prípadné otázky a na základe
individuálnej potreby Vám pomôcť a poradiť. Vaše dotazy v tejto súvislosti prosím smerujte na
novovytvorenú e-mailovú adresu ukrajina@futbalsfz.sk. Vašimi podnetmi sa budeme zaoberať a budeme
sa v rámci svojich možností a kapacít snažiť vytvoriť našim susedom a priateľom čo najlepšie podmienky
na ich rozvoj.
Ďakujeme všetkým, ktorí v týchto ťažkých časoch nezištne pomáhajú.

Vzhľadom na situáciu na Ukrajine sa predsedníctvo Rady FIFA rozhodlo v koordinácii s UEFA dočasne
zmeniť a doplniť pravidlá o štatúte a prestupe hráčov:
https://futbalsfz.sk/fifa-prijala-pravidla-o-statute-a-prestupe-hracov-v-suvislosti-s-dianim-na-ukrajine/

V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez
rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú
požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi,
príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby
mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú
dokumentáciu.
Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d): 1. doklad totožnosti hráča,
2. rodný list hráča, 3. doklad o statuse odídenca (utečenca), 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v
opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený, 5. súhlas osoby, do
opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub, 6. (stručná)
informácia o súčasnej situácii rodičov hráča.
Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný
list hráča, 3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča, 4. pracovné povolenie rodiča, 5. pracovná zmluva
rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa, 6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku.
Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí: 1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do
čisto amatérskych klubov; 2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a
doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený; 3. ak je odídenec ubytovaný napr. v
internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia; 4. v prípade, že
niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní,
zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre
posúdenie orgánmi FIFA; 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča
registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf; 6. vyššie uvedené pravidlá platia
rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá.
Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala,
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keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude
posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu
predložených dokladov.

Aktuálne platné záväzné poriadky SFZ sú na webe SFZ a ObFZ

Pravidlá futbalu, slovenská verzia (platné od 1.7.2021), aktualizácia 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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