
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 12-2022/2023 zo dňa 30.9.2022 - ObFZ Žiar nad Hronom

I. Športovo-technická komisia (predseda Zdenko Ivan):
1. Odstupuje DK ObFZ ZH na doriešenie FK Hronský Beňadik na základe podnetu DO a ZoS.
2. Žiada FK Hronský Beňadik obratom nahrať úplný videozáznam z MFS 8.kola VII. Mirage ligy FK
Hronský Beňadik - ŠKF Kremnica v zmysle ustanovení RS čl. XVIII/ 1,3 RS ObFZ ZH 2022/2023,
najneskôr do 3.10.2022 do 18:00 hod.  V opačnom prípade bude uvedený FK odstúpený na riešenie DK.
3. Vyzýva FK Hronský Beňadik o identifikáciu HU v MFS 8. kola VII. Mirage ligy FK Hronský Beňadik -
ŠKF Kremnica (nesúlad medzi tlačivom US a ZoS) cez ISSF podaním na ŠTK do 03.10.2022 do 18:00 hod.
4. Upozorňuje FK na používanie predpísaných tlačív Usporiadateľskej služby ObFZ Žiar nad Hronom.
Tlačivo je dostupné TU.
5. Upozorňuje, že v MFS dospelých je povolené striedať 5 hráčov v troch prerušeniach, kde polčasová
prestávka sa nepočíta za prerušenie.
6. Dôrazne žiada FK, aby si doregistrovali chýbajúcich športových odborníkov. Ide o jednoduchý
elektronický proces. Postup registrácie TU. Zaregistrovaných športových odborníkov (aj tých, ktorých
už majú FK dlhšie zaregistrovaných) je potrebné vždy na začiatku sezóny pridať na sezónnu súpisku v
ISSF, v časti Súťaže → Družstvá → Vyhľadávanie družstiev, následne vyhľadať svoje družstvo, potom
Detail → Upraviť a následne doplniť športových odborníkov (tréner, vedúci družstva, zdravotník a
pod.). V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z RS (neuvedenie povinných osôb do zápisu o
stretnutí) bude FK odstúpený na riešenie DK.

II. Komisia mládeže (správca súťaží Tomáš Gemza):
1. Schvaľuje:
IV. elvésport liga U15:
9. kolo: Ladomerská Vieska - Prestavlky 2.10. o 15:00 (SP čl. 36/2),
Miniliga U11:
9. kolo: Hliník nad Hronom - Vyhne 25.10. o 16:00 (SP čl. 36/2),
4. kolo: Vyhne - Banská Štiavnica 11.10. o 16:00 (SP čl. 36/2).
2. Ruší MFS 9. kola IV. elvésport ligy U15, Trnavá Hora - Zvolenská Slatina.
3. Žiada o predloženie vzájomnej dohody:
IV. elvésport liga U15:
9. kolo: Trnavá Hora - Zvolenská Slatina,
Miniliga U11:
1. kolo: Nová Baňa - Lovčica-Trubín.
Vzájomné dohody je potrebné predložiť v elektronickej podateľni ISSF prostredníctvom "žiadosti o zmenu
termínu/hracej plochy stretnutia" pri zápise o stretnutí do 6.10.. V prípade nepredloženia KM termín nariadi.
4. Nariaďuje odohrať:
Miniliga U9, skupina Východ:
4. turnaj (v Žiari nad Hronom): 7.10. o 15:30 Pohronie - Hodruša-Hámre, 16:15 Hodruša-Hámre - Hliník nad
Hronom, 17:00 Pohronie - Hliník nad Hronom (SP čl. 69/3).
5. Dôrazne upozorňuje FK, účastníkov IV. elvésport ligy U15, Miniligy U11 a Miniligy U9 na
povinnosti vyplývajúce z RS 2022/2023, najmä čo sa týka správneho a kompletného vypĺňania zápisov
o stretnutí, nutnosti konfrontácie a vyznačenia jej výsledku v MFS mládeže, nutnosti prítomnosti
zdravotníka na MFS, ktorý musí byť uvedený v zápise o stretnutí, atď. Chýbajúcich športových
odborníkov je nutné obratom zaregistrovať. Postup registrácie TU. Zaregistrovaných športových
odborníkov (aj tých, ktorých už majú FK dlhšie zaregistrovaných) je potrebné vždy na začiatku sezóny
pridať na sezónnu súpisku v ISSF, v časti Súťaže → Družstvá → Vyhľadávanie družstiev, následne
vyhľadať svoje družstvo, potom Detail → Upraviť a následne doplniť športových odborníkov (tréner,
vedúci družstva, zdravotník a pod.). V prípade opakovaného porušenia povinností vyplývajúcich z RS
(neuvedenie povinných osôb do zápisu o stretnutí) bude FK odstúpený na riešenie DK.

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/2019/07/a69e3acd-10c4-4948-8c77-a2f52885b13b.pdf
http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici
http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici


III. Disciplinárna komisia (predseda Jaroslav Osvald):
1. DK žiada kluby, aby kontaktovali DK výhradne cez tel. č. alebo zaslaním e-mailu na kontakty - mobil:
0918 938 824, e-mail: 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, od 26.9.:
U 29: Vladimír Gašpir 1124346 (TJ Sokol Repište, VII. Mirage liga), vylúčený za HNS – podrazenie
súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 49/1a DP, DS – 1 súťažné stretnutie od 26.9.2022, podľa čl.
49/2a DP. Pokuta za ČK 20€ podľa kap. XXI. Disciplinárne konanie/23e, RS. 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, od 26.9.:
U 30: Michal Chladný 1150512 (ŠKF Kremnica, VII. Mirage liga), DK ďalej nariaďuje DS - pokutu vo
výške 10€, podľa kap. XXI Disciplinárne Konanie/ 23c, RS.
U 31: Marek Bielik 1305043 (MFK Nová Baňa, VIII. Mirage liga), DK ďalej nariaďuje DS - pokutu vo
výške 10€, podľa kap. XXI Disciplinárne Konanie/ 23c, RS.
4. Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie za 5 napomenutí ŽK podľa DP
čl. 37/5a, od 26.9.:
U 32: Michal Laurov 1183812 (MFK Žarnovica, VII. Mirage liga), Ďalej DK nariaďuje uhradiť poplatok
10€ (MZF) za disciplinárne previnenie podľa kap. XXIV. Poplatky, bod 8/a RS.
5. Uznesenia týkajúcich sa ostatných oznamov v zmysle DP:
U 33: DK berie na vedomie vyjadrenia delegovaných osôb, HÚ - D a hráča Róberta Hrica 1259948 (TJ
Inter Horná Ves, VII. Mirage Liga).
U 34: Róbert Hric 1259948 (TJ Inter Horná Ves, VII. Mirage liga), na základe vyjadrení delegovaných
osôb, HÚ - D a vyjadrenia Róberta Hrica, DK rozhodla o treste za hrubé nešportové správanie voči
delegovanej osobe, podľa čl. 48/1c. DS – 4 týždne nepodmienečne, podľa čl. 48/2b, od 26.9.2022. Ďalej
DK nariaďuje uhradiť poplatok 10€ (MZF) za disciplinárne previnenie podľa kap. XXIV. Poplatky, bod 8/a
RS. Zároveň DK ruší nariadenie U 24.
U 35: FK Hronský Beňadik (VII. Mirage liga), na základe podania delegovaných osôb DK začína
disciplinárne konanie voči klubu. DK žiada FK aby identifikovali osobu, ktorá opľula DO počas
stretnutia. Ďalej žiada klub o vyjadrenie sa situácii, ktorá sa udiala po stretnutí pri schádzaní z HP a
identifikovali diváka, ktorý hrubo, nešportovo urážal a vyhrážal sa DO, cez ISSF podaním na DK do
03.10.2022 do 18:00 hod.
U 36: František Mlinka 1077283 (FK Hronský Beňadik, VII. Mirage liga), na základe podnetu DO, DK
pozastavuje akúkoľvek činnosť od 26.9.2022, podľa 9/2b1,2 DP, do vyriešenia prípadu. Zároveň žiadame
menovaného Františka Mlinku o písomné vyjadrenie k incidentu, ktorý sa udial po stretnutí pri schádzaní z
HP cez ISSF podaním na DK do 03.10.2022 do 18:00 hod.
U 37: DK žiada hlavného usporiadateľa (FK Hronský Beňadik, VII. Mirage liga), o písomné vyjadrenie
k incidentu, ktorý sa udial v 81. min. a po stretnutí pri schádzaní z HP a k činnosti usporiadateľskej
služby (zabezpečenie odchod DO z HP) cez ISSF podaním na DK do 03.10.2022 do 18:00 hod.
U 38: DK žiada AR: Milana Macuráka 1029867 a Tomáša Ivana 1434082 o písomné vyjadrenie k
incidentu, ktorý sa udial v 81 min. a po stretnutí pri schádzaní z HP cez ISSF podaním na DK do 03.10.2022
do 18:00 hod.
U 39: Michal Chladný 1150512 (ŠKF Kremnica, VII. Mirage liga), na základe podnetu DO a odborného
stanoviska KR, DK pozastavuje akúkoľvek činnosť od 26.9.2022, podľa 9/2b1,2 DP, do vyriešenia
prípadu. Zároveň žiadame menovaného Michala Chladného o písomné vyjadrenie k incidentu, pri udelení
2. ŽK/ČK, cez ISSF podaním na DK do 03.10.2022 do 18:00 hod.
U 40: Ján Abrahám 1334554 (TJ - Prestavlky, VIII. Mirage liga) DK berie na vedomie žiadosť o zmenu
DS udelenej v U-19 a rozhodla, že DS - ruší a mení ju na podmienečnú DS – podmienka 4 mesiace,
podľa čl. 41/1,2,3,4, DP, od 30.9. do 30.10 a od 25.3. do 25.6. DK ďalej nariaďuje uhradiť poplatok 10€ za
podmienečné upustenie trestu, podľa kap. XXIV. Poplatky/ 8d, RS.
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U 41: Michal Kukučka 1373791 (TJ Hronska Dúbrava, VIII. Mirage liga) DK berie na vedomie žiadosť o
zmenu DS udelenej v U 18 a rozhodla, že DS ruší a mení ju na podmienečnú DS – podmienka 4
mesiace, podľa čl. 41/1,2,3,4, DP, od 30.9. do 30.10 a od 25.3. do 25.6. DK ďalej nariaďuje uhradiť
poplatok 10€ za podmienečné upustenie trestu, podľa kap. XXIV. Poplatky/ 8d, RS.

IV. Komisia rozhodcov (predseda Martin Tapfer):
1. Upozorňuje všetkých R na správne vypĺňanie Zápisov o stretnutí, pod následnou hrozbou DS. V prípade,
že nie je možné nahrať funkcionárov do Zápisu, je potrebné ich uviesť v Zápise o stretnutí v časti Záznam
rozhodcu vo formáte meno, priezvisko, reg. číslo ISSF.
2. Upozorňuje R na dodržiavanie nariadenia o včasnom zasielaní ospravedlnení najneskôr 10 dní vopred na
e-mail delegovanie@gmail.com.
3. Oznamuje záujemcom o funkciu R, že sa môžu prihlásiť na školenie zaslaním e-mailu na
delegovanie@gmail.com.

V. Trénersko-metodická komisia (predseda Ľuboš Laurov):
1. Dávame do pozornosti seminár SFZ Grassroots leader, ktorý okrem zaškolenia začínajúcich trénerov
bez licencie (následne oprávňuje viesť v MFS vekové kategórie U6 až U11) zároveň slúži ako kontinuálne
vzdelávanie pre držiteľov trénerských licencií. Podrobnosti TU.
2. 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.
KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:
Webináre: https://vzdelavanie.digital/slovensky-futbalovy-zvaz/

VI. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza):
1. Upozorňuje:

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
U8: ročník narodenia 2015
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
- súťaž U8: chlapci od U6 do U8, dievčatá od U6 do U10

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
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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.
2. Aktuálne znenie Rozpisu súťaží 2022/2023 nájdete TU.

VV SFZ schválil novelu Súťažného poriadku, účinnú od 1.7.2022. Znenie novely TU, kompletné
znenie aktuálneho Súťažného poriadku SFZ TU.

VV SFZ schválil novelu Registračného a prestupového poriadku, účinnú od 28.6.2022. Znenie
novely TU, kompletné znenie aktuálneho Registračného a prestupového poriadku SFZ TU.

Od 1.7.2022 sú v platnosti nové Pravidlá futbalu. Kompletné znenie pravidiel TU, detaily
aktuálnych zmien v pravidlách TU.

Kompletná futbalová legislatíva, platná pre všetky zložky SFZ, je verejne prístupná na
https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Videonávody k ISSF

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.

Preregistrácia sa podľa čl. 15 RaPP vykonáva v nasledovných obdobiach:
a) trvalá (čl. 15/5) - od 16.7. do 30.4.
b) dočasná (čl. 15/6) - od 1.7. do 30.4.

Podmienky preregistrácie sú presne definované v RaPP čl. 15/5-8.

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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