
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 40-2021/2022 zo dňa 9.6.2022 - ObFZ Žiar nad Hronom

I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok):
1. VV hlasovaním per rollam dňa 8.6.2022 schválil návrh zaradenia R na NL SsFZ pre súťažný ročník
2022/2023.

II. Športovo-technická komisia (predseda Zdenko Ivan):
1. Začiatok nového súťažného ročníka 2022/2023, súťaže dospelých: 6.-7.8.2022.
2. Akceptuje podanie TJ Družstevník Pitelová a odstupuje na riešenie DK TJ Družstevník Pitelová. Dôvod:
nenastúpenie na MFS (druhý prípad) 20. kola VII. Mirage ligy TJ Baník Štiavnické Bane - TJ Družstevník
Pitelová. Nenastúpenie na MFS FK oznámil menej ako 24 hodín pred MFS.
3. Kontumuje MFS 20. kola VII. Mirage ligy, TJ Baník Štiavnické Bane - TJ Družstevník Pitelová, priznáva
3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Baník Štiavnické Bane (SP čl. 82/1/b - nenastúpenie hostí na stretnutie).
4. 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.
5. Prerokovala podnet OŠK ŠTART PRENČOV. Na základe vyjadrení R stretnutia, klubu ŠK Voznica a
vlastných zistení považuje podnet OŠK ŠTART PRENČOV za nepreukázateľný. Ďalej klubu ŠK Voznica
nariaďujeme dodržiavať čl. XVII/ 1b, RS ObFZ Žiar nad Hronom (identifikácia všetkých usporiadateľov
reflexnými vestami). V prípade nesplnenia tohto nariadenia, bude odstúpené DK.
5. Schvaľuje žiadosť MFK Žarnovica B a oznamuje, že MFK Žarnovica B odohrá svoje doma hrané MFS
26. kola VI. Mirage ligy s TJ Lovča dňa 18.6.2022 o 17:00 (v zmysle podania na ŠTK, ID 925341).
6. 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:
24. kolo: OŠK Lutila - MFK Žarnovica B

TJ Družstevník Janova Lehota - TJ Lovča
TJ Sokol Repište - TJ Družstevník Lovčica-Trubín (chýba 2. polčas).

Žiadame obratom nahrať v zmysle ustanovení RS čl. XVIII/9, najneskôr do 13.6.2022 (vrátane). V
opačnom prípade budú uvedené domáce FK odstúpené na riešenie DK.
7. Aktív ŠTK spojený s vyžrebovaním súťaží dospelých sa uskutoční v stredu 6.7. o 18:00 vo Furmanskej
kolibe Bzenica. Návrh vyžrebovania bude vopred zaslaný na e-maily FK a uverejnený v ÚS. Na aktíve bude
možná výmena čísel na základe vzájomnej dohody. Po aktíve bude vykonané vyžrebovanie v ISSF a zmeny
čísel už možné nebudú.
8. Oznamuje, že v súťažnom ročníku 2022/2023 bude ÚHČ VIII. ligy - nedeľa 210 minút pred ÚHČ VII.
ligy. Výnimky bude ŠTK schvaľovať len na čas mimo ÚHČ VII. ligy (sobota, nedeľa dopoludnia).

III. Disciplinárna komisia (predseda Jaroslav Osvald):
1. Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu
alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP, od 6.6.:
U 46: Jakub Kocian 1259959 (OŠK Hodruša-Hámre, VI. Mirage liga), vylúčený za HNS - udretie súpera
päsťou do oblasti chrbta nadmernou silou v neprerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP, DS – 6 súťažné
stretnutia, podľa čl. 49/2a DP. DS sa vzťahuje aj na ďalší súťažný ročník 2022/23. Ďalej DK nariaďuje
uhradiť poplatok 10€ (MZF) za disciplinárne previnenie podľa kap. XXIV. Poplatky, bod 8/a RS.
2. Vylúčený po 2 ŽK. DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3
DP na 1 súťažné stretnutie, od 6.6.:
U 47: Dávid Valenta 1258602 (OŠK Hodruša-Hámre, VI. Mirage liga).
3. Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie za 5 napomenutí́ ŽK podľa DP
čl. 37/5a, od 6.6.:
U 48: Roman Galeta 1179874 (OŠK Hodruša-Hámre, VI. Mirage liga. Ďalej DK nariaďuje uhradiť
poplatok 10€ (MZF) za disciplinárne previnenie podľa kap. XXIV. Poplatky, bod 8/a RS.



U 49: Miloš Mašír 1132329 (TJ Partizán Veľká Lehota, VI. Mirage liga), Ďalej DK nariaďuje uhradiť
poplatok 10€ (MZF) za disciplinárne previnenie podľa kap. XXIV. Poplatky, bod 8/a RS.
4. Uznesenia týkajúcich sa ostatných oznamov v zmysle DP:
U 50: OŠK Hodruša-Hámre (VI. Mirage liga), na základe vlastných zistení DK, podľa čl. 73/3d DP, karhá
hlásateľa pána Františka Danka 1389035, za NS – verbálny nesúhlas s rozhodnutiami delegovaných
osôb. Ak sa menovaný dopustí ďalšieho Nešportového správania, DK pristúpi k Disciplinárnym
sankciám.
U 51: OŠK Hodruša-Hámre (VI. Mirage liga) - sťažnosť podaná nesprávnej komisii.
U 52: DK upozorňuje FK, že podania o udelení OT rozhodcom a zmenení rozhodnutia DK nerozhoduje.
U 53: TJ Družstevník Pitelová (VII. Mirage liga) na základe podnetu ŠTK - nepricestovanie na MFS TJ
Baník Štiavnické Bane - TJ Družstevník Pitelová (VII. Mirage liga) neodohraného dňa 5.6. 2022, podľa
čl. 59 DP podľa kap XXI. disciplinárne konanie, bod 14/b. DS - pokuta 150€, podľa kap XXI. disciplinárne
konanie, bod 23/a - 2 odsek RS.
U 54: Martin Svintek 1067714 (TJ Baník Štiavnické Bane, VII. Mirage liga), DK berie na vedomie žiadosť
o zmenu DS udelenej v U31, ďalej rozhodla, že DS z U31 ponechává v platnosti. Ďalej DK nariaďuje
uhradiť poplatok 10€ (MZF) za žiadosť o prerokovanie podľa RS kap. XXIV bod 8d) DP kap. XXI a kap.
XVI.RS.

IV. Komisia rozhodcov (predseda Martin Tapfer):
1. 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.
2. 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:
Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú
uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné
informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie. Ponúkaný obsah je
dostupný na stránke https://vzdelavanie.digital/.
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. Prihlášky do súťaží pre nový súťažný ročník 2022/2023:

SÚŤAŽE DOSPELÝCH:
Prihlášky 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.

SÚŤAŽE MLÁDEŽE:
Prihlášky si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže,
v termíne od 1.6.2022 do:

U15 (malý futbal žiaci): 17.7.2022 (vrátane),
U13 (malý futbal mladší žiaci): 31.7.2022 (vrátane),
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U11 (malý futbal prípravka): 31.7.2022 (vrátane),
U9 (malý futbal mladšia prípravka): 31.7.2022 (vrátane),
U7 (minifutbal najmladšia prípravka): 31.7.2022 (vrátane).

Futbalovým klubom, ktoré nebudú mať v novej sezóne družstvo dospelých, odporúčame podať
prihlášku do súťaží mládeže v termíne do 30.6.2022, aby sa predišlo prípadnému pozastaveniu
členstva FK v SFZ (Stanovy SFZ čl. 25/6/b) alebo vylúčeniu FK zo SFZ (Stanovy SFZ čl. 26/1/c).

Prihlášku musí FK vytvoriť za každé svoje družstvo jednotlivo (dospelí, žiaci U15, mladší žiaci U13,
prípravka U11, mladšia prípravka U9, najmladšia prípravka U7 príp. iná kategória v súťažiach mimo
riadenia ObFZ Žiar nad Hronom). V prípade nejasností odporúčame Manuál k elektronickej prihláške v
ISSF.

2. Upozorňujeme, že vzhľadom na reorganizáciu súťaží riadených SFZ (vloženie novej III. ligy do
systému súťaží) sa mení číslovanie súťaží v regionálnych a oblastných FZ. V ObFZ Žiar nad Hronom
sa táto skutočnosť prejaví takto:

Názov súťaže v ročníku 2021/2022: Názov súťaže v ročníku 2022/2023:

VI. liga ObFZ ZH → VII. liga - Oblastné majstrovstvá ObFZ ZH

VII. liga ObFZ ZH → VIII. liga ObFZ ZH

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

VII. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza):
1. Vyzývame FK, 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.
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Schválené zmeny RS 2022/2023, v porovnaní s ročníkom 2021/2022:
IV/1 - Riadenie súťaží dospelých:
VIII. liga: 6 a menej účastníkov 1 skupina 4-kolovo *

7 - 8 účastníkov 1 skupina 3-kolovo *
9 - 14 účastníkov 1 skupina 2-kolovo *
15 a viac účastníkov 2 skupiny (skupiny sa hrajú podľa vyššie uvedených kritérií *)

Systém VIII. ligy v prípade 15 a viac účastníkov: Základná časť súťaže sa hrá v dvoch skupinách A a B s
vyváženým počtom družstiev. Po skončení základnej časti súťaže FK umiestnené na 1. miestach v
základných skupinách A a B odohrajú systémom doma - vonku finále VIII. ligy, ktoré určí víťaza VIII.
ligy. Výhodu domáceho ihriska v prvom stretnutí stanoví žreb.
IV/2 Riadenie súťaží mládeže:
IV. liga U15 (malý futbal žiaci):
6 a menej účastníkov 1 skupina 4-kolovo *
7 - 8 účastníkov 1 skupina 3-kolovo *
9 - 12 účastníkov 1 skupina 2-kolovo *
13 a viac účastníkov: 2 skupiny (skupiny sa hrajú podľa vyššie uvedených kritérií *, nasadzovanie do
skupín podľa konečného poradia v predchádzajúcom súťažnom ročníku)
Miniliga U11 (malý futbal prípravka):
4 a menej účastníkov 1 skupina 4-kolovo * alebo turnajovo
5 - 6 účastníkov 1 skupina 3-kolovo *
7 - 10 účastníkov 1 skupina 2-kolovo *
11 a viac účastníkov 2 skupiny (skupiny sa hrajú podľa vyššie uvedených kritérií *, nasadzovanie do
skupín podľa konečného poradia v predchádzajúcom súťažnom ročníku)
Miniliga U9 (malý futbal mladšia prípravka):
turnajovo
Miniliga U7 (malý futbal najmladšia prípravka):
turnajovo
VI/3 - Hracie časy:
Mladšia prípravka U9: 2 x 15 minút (v turnaji 3 družstiev); 2 x 10 minút (v turnaji 4 družstiev)
Najmladšia prípravka U7: 2 x 15 minút (v turnaji 3 družstiev); 2 x 10 minút (v turnaji 4 družstiev)
VI/5/a - Začiatky MFS:
MFS VII. ligy: nedeľa ÚHČ (ÚHČ je uvedený v TL)
MFS VIII. ligy: nedeľa 210 minút pred ÚHČ VII. ligy
XXIV/1 - Štartovný vklad:
VII. liga: 100 €
VIII. liga: 95 €

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne
prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

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.
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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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