
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 35-2021/2022 zo dňa 5.5.2022 - ObFZ Žiar nad Hronom

I. Športovo-technická komisia (predseda Zdenko Ivan):
1. Upozorňuje FK, aby nomináciu na MFS vytvárali cez konto klubového/tímového manažéra a nie cez
konto rozhodcu.
2. Nedostatky v zápise o stretnutí:
VI. Mirage liga
19. kolo: MKF Žarnovica B - TJ Sokol Repište (zmenená nominácia D po uzavretí zápisu).

II. Komisia mládeže (správca súťaží Tomáš Gemza):
1. Upozorňujeme FK, že vo všetkých mládežníckych MFS na Slovensku je konfrontácia pred
stretnutím POVINNÁ (SP čl. 49/8). V prípade zistenia nerešpektovania tejto skutočnosti budú FK
odstupované na riešenie DK už v najbližšej úradnej správe. Výsledok konfrontácie zaznamená R do
zápisu o stretnutí, v prípade laickeho zápisu výsledok konfrontácie povinne zazanamenáva domáci
klubový/tímový manažér ISSF.
2. Berie na vedomie podanie TJ Partizán Veľká Lehota ID 145607, k MFS 13. kola Futbalshop ligy U15
Veľká Lehota - Hliník nad Hronom. Námietka je neopodstatnená, v zmysle RS ObFZ ZH čl. X/12/d,f (R
MFS do zápisu o stretnutí úviedol výsledok konfrontácie - vykonaná bez námietok). Upozorňujeme
menovaný FK, že v prípade podozrenia na neoprávnený štart je nutné postupovať v zmysle RS ObFZ ZH čl.
X/12/b,c.
3. Schvaľuje:
Futbalshop liga U15:
12. kolo: Hliník nad Hronom - Trnavá Hora 11.5. o 16:00 (SP čl. 36/2),
Sportika Miniliga U11:
16. kolo: Žarnovica “B” - Brehy 17.5. o 17:30 (SP čl. 36/2).
Vzájomné dohody je potrebné predkladať v elektronickej podateľni ISSF prostredníctvom "žiadosti o zmenu
termínu/hracej plochy stretnutia" pri zápise o stretnutí.
4. Termíny a miesta jarných turnajov mládeže:
U15 (minifutbal): 18.6. Prestavlky
U11 “A”: 27.3. Žarnovica (už uskutočnené)
U11 “B”: termín bude stanovený neskôr
U9: termín bude stanovený neskôr

III. Disciplinárna komisia (predseda Jaroslav Osvald):
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie za 5 napomenutí ŽK podľa DP čl.
37/5a, od 2.5.2022:
U 28: Miroslav Vician (1250601) TJ Lovča (VI. Mirage liga), Ďalej DK nariaďuje uhradiť poplatok 10 €
(MZF) za disciplinárne previnenie podľa kap. XXIV. Poplatky, bod 8/a RS.
Uznesenia ostatných oznamov v zmysle DP:
U 29: TJ Družstevník Lovčica-Trubín (VI. Mirage Liga): Na základe vyjadrenia klubu TJ Družstevník
Lovčica-Trubín, DK berie na vedomie a zároveň karhá klub, v prípade opakovania DK pristúpi k DS,
podľa RS ObFZZH 2021/22.

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. Dôrazne žiada rozhodcov, aby žiadosti o znovuotvorenie Zápisu o stretnutí spolu so zdôvodnením žiadali
výhradne prostredníctvom ISSF systému - Zaevidovanie podnetu k zápasu (Komisia rozhodcov).



3. Žiada rozhodcov o zasielanie ospravedlnení príp. dlhodobých ospravedlnení, ospravedlnení na pracovné
dni výhradne na e-mailovú adresu delegovanie@gmail.com
4. Oznamuje záujemcom o vykonávanie funkcie rozhodcu, že sa môžu prihlásiť formou e-mailu na adresu
delegovanie@gmail.com (min. vek je 15 rokov).
5. Oznamuje rozhodcom, že na stránkach ObFZ ZH je aktualizovaný adresár rozhodcov. Nájdete ho TU.
6. Dôrazne upozorňuje všetkých hlavných R na daných stretnutiach, že je ich povinnosťou sa
skontaktovať min. 24 h pred stretnutím so svojimi AR a dohodnúť sa na mieste a čase stretnutia,
poprípade spoločnej ceste a výstroji (podotýkame jednotné ustrojenie).

V. Trénersko-metodická komisia (predseda Ľuboš Laurov):
1. Nominácia výberu ObFZ Žiar nad Hronom U12, ročník narodenia 2010, na 3. kontrolný zraz dňa
9.5.2022 (pondelok) od 15:00 v Bzenici: Samuel Bakoš, Dávid Ďurkov, Marek Fischer, Dominik Haučo,
Adrián Sliva (všetci MFK Žarnovica), Matej Letkovič, Viliam Opiela (obaja FK Sitno Banská Štiavnica),
Pavol Mánik, Martin Mánik (obaja TJ Partizán Veľká Lehota), Marek Jablonka (MFK Nová Baňa),
Radovan Drozd (OFK Hliník nad Hronom), Martin Marko (FK Filjo Ladomerská Vieska) + hráči FK
Pohronie (v zmysle dohody medzi predsedom TMK a trénerom FK Pohronie U12).
Tréneri: Ľuboš Laurov, Ján Matonok, Tomáš Gemza
Program kontrolného zrazu: 15:00 zraz, 15:30 tréning, cca 16:30 ukončenie
Chlapci si na zraz prinesú kartičku poistenca a základnú výstroj potrebnú na trénovanie (kopačky, chrániče,
náhradné oblečenie v prípade nepriaznivého počasia, bundy). Prípadnú neúčasť oznámiť na t. č. Tomáš
Gemza 0908 933 715 alebo Ján Matonok 0905 770 016.
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.

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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