
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 37-2021/2022 zo dňa 19.5.2022 - ObFZ Žiar nad Hronom

I. Športovo-technická komisia (predseda Zdenko Ivan):
1. Akceptuje podanie TJ Sokol Trnavá Hora (ID 146589) a oznamuje FK VII. Mirage ligy, že družstvo
Trnavej Hory sa ku dňu 17.5.2022 odhlásilo zo súťaže. TJ Sokol Trnavá Hora sa anulujú všetky
dosiahnuté výsledky (SP čl. 12/2). Súťaž bude pokračovať s 10 účastníkmi, družstvá vyžrebované s TJ Sokol
Trnavá Hora budú mať v daný termín voľno. Prípad odstupuje DK (RS čl. V/5/a).
2. Upozorňuje všetky FK, že ak akákoľvek Žiadosť o zmenu termínu odohratia MFS predložená v
zmysle SP a RS ObFZ ZH bude v ISSF bez odozvy súpera (zamietame/súhlasíme) viac ako 3 dni, ŠTK
takúto žiadosť automaticky schváli aj v tom prípade ak sa bude jednať o pracovný deň.
3. Schvaľuje žiadosť FK Hronský Beňadik a oznamuje, že FK Hronský Beňadik odohrá svoje doma hrané
MFS 18. kola VII. Mirage ligy s TJ Tatran Bzenica dňa 22.5.2022 v NE ÚHČ (v zmysle podania na ŠTK, ID
921170).
4. Nedostatky v zápise o stretnutí:
VI. Mirage liga
21.kolo: MFK Žarnovica B - TJ Sokol Tekovská Breznica (vedúci D zároveň hráč)

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 zaznamenáva domáci
klubový/tímový manažér ISSF.
2. Schvaľuje:
Futbalshop liga U15:
15. kolo: Ladomerská Vieska - Veľká Lehota 26.5. o 17:30 (SP čl. 36/1),
16. kolo: Veľká Lehota - Trnavá Hora 31.5. o 16:00 (SP čl. 36/2),
Sportika Miniliga U11:
16. kolo: Žarnovica “B” - Brehy 24.5. o 17:30 (SP čl. 36/2),
Sportika Miniliga U9:
7. kolo: Turnaj v Novej Bani 16.5. o 17:00 (SP čl. 36/2).
3. Žiada o predloženie vzájomnej dohody:
Futbalshop liga U15:
20. kolo: Prestavlky - Hliník nad Hronom; dôvod: MFS je nutné predohrať z dôvodu letného turnaja v
minifutbale U15 dňa 18.6.
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):
1. Vylúčenie po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu
športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:
U 36: Michal Blaho 1301212 (ŠK Voznica, VI. Mirage liga), vylúčený za HNS – hrubá urážka R, podľa
čl. 48/1c DP. DS – 3 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 16.5.2022. Ďalej DK nariaďuje uhradiť poplatok 10€
(MZF) za disciplinárne previnenie podľa kap. XXIV. Poplatky, bod 8/a RS.



2. Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie za 5 napomenutí ŽK podľa DP
čl. 37/5a, od 16.5.:
U 37: Michal Laurov 1183812 (MFK Žarnovica “B”, VI. Mirage liga), Ďalej DK nariaďuje uhradiť
poplatok 10€ (MZF) za disciplinárne previnenie podľa kap. XXIV. Poplatky, bod 8/a RS.
3. Uznesenia týkajúcich sa ostatných oznamov v zmysle DP:
U 38: Roman Galeta 1179874 (OŠK Hodruša-Hámre, VI. Mirage liga), DK berie na vedomie žiadosť o
zmenu DS udelenej v U 30 a rozhodla, že DS ruší a mení ju na podmienečnú DS – 3 mesiacov, podľa čl.
41/1,2,3,4, DP, od 19.5.2022 do 19.8.2022. Ďalej DK nariaďuje uhradiť poplatok 10€ (MZF) za žiadosť o
prerokovanie podľa RS kap. XXIV bod 8d) DP kap. XXI a kap. XVI.RS.
U 39: TJ Sokol Trnavá Hora (VII. Mirage liga), na základe podnetu ŠTK – odhlásenie FK zo súťaže,
podľa čl. V. Podmienky pre štart družstiev súťažiach, bod 5./a, RS. DK udeľuje DS – pokutu 500€, podľa čl.
XXIV. Poplatky, bod 3., RS.

IV. Komisia rozhodcov (predseda Martin Tapfer):
1. Predvoláva na zasadnutie KR dňa 25.5.2022 o 18.00h v priestoroch ObFZ (mestský futbalový štadión v
ZH) R Juraja Knapa. Účasť menovaného je povinná pod následkom disciplinárnych opatrení.
2. Oznamuje všetkým R, že termín letného semináru a fyzických previerok bude 31.7.2022. Miesto konania
ako aj program bude upresnený po skončení súťažného ročníka 2021/2022.
3. Oznamuje záujemcom o funkciu rozhodcu, že školenie nových rozhodcov prebehne v dňoch 23. -
24.7.2022. Záujemcovia sa môžu prihlásiť formou e-mailu na adresu delegovanie@gmail.com (min. vek je
15 rokov).

V. Trénersko-metodická komisia (predseda Ľuboš Laurov):
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. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza):
1. Začiatok nového súťažného ročníka 2022/2023, všetky súťaže dospelých: 6.-7.8.2022.
2. Prihlášky do súťaží pre nový súťažný ročník 2022/2023:
a) prihlášky družstiev dospelých si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do
súťaže, v termíne od 1.6. do 29.6.2022 (vrátane). Po tomto termíne bude počet družstiev v jednotlivých
súťažiach dospelých uzavretý.
b) prihlášky družstiev mládeže si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do
súťaže, v termíne od 01.06.2021 do:

U15 (malý futbal žiaci): 17.7.2022 (vrátane)
U13 (malý futbal mladší žiaci): 31.7.2022 (vrátane)
U11 (prípravka): 31.7.2022 (vrátane)
U9 (mladšia prípravka): 31.7.2022 (vrátane)

Prihlášku musí FK vytvoriť za každé svoje družstvo jednotlivo (dospelí, žiaci U15, mladší žiaci U13,
prípravka U11, mladšia prípravka U9, príp. iná kategória v súťažiach mimo riadenia ObFZ Žiar nad
Hronom). V prípade nejasností odporúčame Manuál k elektronickej prihláške v ISSF.
Futbalovým klubom, ktoré nebudú mať v novej sezóne družstvo dospelých, odporúčame podať
prihlášku do súťaží mládeže čím skôr, vzhľadom na možné zneaktívnenie klubu.
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https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/b/f/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/23/99/2399de05-8939-4050-8a4c-2dd65b8835ae.pdf


3. Upozorňujeme:
a) na vekové kategórie mládeže platné pre súťažný ročník 2022/2023:

U19: ročník narodenia 2004
U17: ročník narodenia 2006
U15: ročník narodenia 2008
U13: ročník narodenia 2010
U12: ročník narodenia 2011
U11: ročník narodenia 2012
U10: ročník narodenia 2013
U9: ročník narodenia 2014
U6: ročník narodenia 2017

b) na vekové kategórie jednotlivých súťaží ObFZ platné pre súťažný ročník 2022/2023:
- súťaže mužov: muži v kategórii od R16 vyššie
- súťaž U15: chlapci od U10 do U15, dievčatá od U11 do U15
- súťaž U13: chlapci od U10 do U13, dievčatá od U11 do U15
- súťaž U11: chlapci od U6 do U11, dievčatá od U6 do U13
- súťaž U9: chlapci od U6 do U9, dievčatá od U6 do U11

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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