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Sekretariát 

Usmernenie pre kluby: 

 

- V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej 

sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa 

disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 ods. 1 disciplinárneho poriadku SFZ. 

- Podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo 

rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni 

údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do 

informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“ a podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP, ktorý 

citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho 

člena sa dopustí ten, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisu SFZ alebo člena SFZ“, pričom 

porušená povinnosť je ustanovená v čl. 37 RaPP. 

- Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme 

disciplinárnej sankcie v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár 

sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie 

bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa tohto disciplinárneho 

poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“ 

- DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na 

príslušnú DK, do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil 

- Prípadný spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 

RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na komoru 

- UPOZORŇUJEME, ŽE KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ! 

S pozdravom 

Lukáš Pitek 

Vážení kluboví manažéri, 

 

touto cestou Vám dávam zopár informácií a návodou, ako registrovať športových odborníkov. 

Pozbierali sme najčastejšie otázky za posledný týždeň. 

 

K samotnej technickej stránke registrácií je len jedna pripomienka a to je jedinečnosť emailovej adresy 

- jedinečnosť emailovej adresy sa časom zruší, už je to v pláne vývoja. 

 

Téma povinné a nepovinné osoby: 

- keďže Zápis o stretnutí je a musí byť len jeden pre všetkých viac ako 400 súťaží, nie je možné určiť 

univerzálne ktoré polia sú na ktorých úrovniach povinné a taktiež je nám jasné, že registrácia 

športových odborníkov “chvíľu” potrvá, nie sú všetky polia povinné (hlásateľ, videotechnik, 

lekár/zdravotník a podobne). Postupne však budeme tieto polia prepínať na povinné, predpokladamá 

že v zimnej prestávke, dovtedy je dosť času si športových odborníkov doregistrovať. 

- čo sa týka trénerov a asistentov, tam je situácia nastavená tak, že podľa platných noriem musí mať 

každý tréner, asistenti, kondičný tréner a tréner brankárov potrebné trénerské vzdelanie a musia byť 

zaregistrovaný s potrebnou licenciou v matrike trénerov. Samotné nastavenia povinnosti danej osoby, 

role tréner, si nastavuje každý zväz samostatne pre svoje súťaže, čo je povinné a čo nie by mali 
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obsahovať Rozpisy súťaží jednotlivých zväzov, tu majú správcovia súťaží návod ako na 

to http://www.futbalsfz.sk/konfiguracia-sutazi 

- Vedúci/tímový manažér, odporúčame aby to boli tímový manažéri, nemýľte si prosím Tímového 

manažéra ako rolu v ISSF a ako športového odborníka, od jarnej časti pravdepodobne tieto dve veci 

zlúčime 

- Lekár / Zdravotník, najčastejší problém, pod pojmom licencia rozumejte prosím akékoľvek zdravotné 

vzdelanie, ak máte doktora, ten má svoju licenciu (osobne číslo), ak máte nejakého zdravotníka, do 

Názov licencie uveďte “Diplom”, “Zdravotný kurz”, “Diplom”, do čísla licencie uveďte samotné číslo, 

alebo mesiac a rok získania diplomu, ukončenia kurzu  podobne, Platnosť od je povinná, platnosť do 

NIE JE povinná. 

- Masér, presne ako Lekár / Zdravotník 

- Bezpečnostný manažér - Bezpečnostný manažér podľa zákona 1/2014 

 

Taktiež Vám chcem pripomenúť, že vygenerovať členské za trénerov, asistentov, kondičných trénerov 

a trénerov brankárov sa Vám podarí až vtedy, keď si na detaile družstva doplníte do realizačných tímov 

všetky potrebné osoby podľa rozpisu Vašej súťaže. Ak budú uložený na detaile družstva, objavia sa 

Vám aj v Členské - Tréneri. 

 

Opätovne upozorňujem, že za klub sa platia členské poplatky len za hráčov, trénerov, asistentov, 

kondičných trénerov a trénerov brankárov. Platba klubu ako riadneho člena, právnickej osoby 

samozrejme tiež. 

 

Na záver ešte odkaz na postup registrácie športových odborníkov http://www.futbalsfz.sk/issf-

sportovi-odbornici    

 

oznamujem spustenie avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ 

 

Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk 

 

Poprosím Vás aby ste si pred použitím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré sme pre Vás 

pripravili, aby sme minimalizovali množstvo otázok, sú to hlavne: 

https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta 

a 

https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit 

 

Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-

usmernenie-k-nakupu-za-kredit 

 

Dovoľte ešte aby som Vám oznámil, že aktuálny stav položiek v eshope neustále aktualizujeme a 

špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom 

septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto 

platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budeme podrobne informovať začiatkom septembra. 

SFZ oznamuje, že odbornou diskusiou o možných postupoch vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia 

odstupného za amatéra podľa platných predpisov SFZ dospeli zainteresovaní k záveru, že v záujme 

lepšieho fungovania systému orgánov SFZ a ich zaťaženosti bude efektívnejšie  prípady zjavného 

http://www.futbalsfz.sk/konfiguracia-sutazi
http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici
http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici
https://eshop.futbalsfz.sk/
https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit
https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit
https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit
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porušenia povinnosti člena SFZ spočívajúceho v neuhradení odstupného za amatéra určeného podľa 

predpisu SFZ  riešiť prostredníctvom disciplinárnych komisií (SFZ, RFZ a ObFZ) 

 

Na základe uvedeného SFZ oznamuje svojim členom (RFZ a ObFZ), že na úrovni SFZ bude tieto veci od 

1. augusta 2017 prejednávať DK SFZ a je v záujme jednotného a efektívného uplatňovania noriem SFZ 

na celom území Slovenska, aby rovnako aj na úrovni ObFZ a RFZ vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia 

odstupného za amatéra boli veci riešené najprv prostredníctvom nimi zriadených disciplinárnych 

komisií a iba tie veci, v ktorých bude v rámci disciplinárneho konania zistený spor a tento bude 

príslušnou komisiou vyhodnotený ako dôvodný, bude na návrh klubu, ktorého nárok na odstupné 

nebol uspokojený, riešiť Komora SFZ pre riešenie sporov. 

 

záverom Vám pripomínam spôsob fakturácie odstupného za hráčov. Kompletnú informáciu nájdete na 

tomto odkaze. 

 

http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy 

 

Poprosím Vás si poriadne prečítať tento návod a hlavne pripomínam že: 

 

"Vo faktúre (vystavuje ju Váš účtovník), ktorú zasielate na SFZ, je POVINNÉ uviesť v položke faktúry ID 

platobného predpisu (číslo platobného predpisu). Pokiaľ položka faktúry nebude obsahovať ID 

platobného predpisu pre ovenie na SFZ, faktúra sa nebude považovať za úplnú a nebude uhradená. 

 

Splatnosť faktúry uvádzajte 10 dní. (SFZ uhrádza faktúry BEZODKLADNE, najneskôr však do 10 dní) 

 

Prehľad vygenerovaných platobných predpisov nájdete v menu Prehľad platobných predpisov." 

S pozdravom 

Ján Letko 

Športovo technická komisia 

Oznamy: 

a) Dôrazne upozorňujeme kluby na uvádzanie do zápisu o stretnutí osoby realizačných tímov 
a osoby zabezpečujúce stretnutie. Systém akceptuje len osoby, ktoré sú registrované v systéme ISSF 
na danú funkciu. 
ŠTK ObFZ  požaduje aby na každom stretnutí boli uvedené registrované funkcie:  
-  hlavný usporiadateľ  a  vedúci/tímový manažér  
- v  VI. lige MEVA SPORT videotechnik a tréner s licenciou C - 4. kvalifikačná trieda (bez  
   uvedenia trénera  s licenciou nebude možné uzavrieť nomináciu družstva na stretnutie). 
V ostatných súťažiach, ak má družstvo trénera s licenciou uvedie ho do zápisu, ak nemá  
trénera s licenciou vedúci mužstva nahlási rozhodcovi stretnutia meno trénera. 
V prípade, že klub má k dispozícii lekára, resp. maséra s licenciou uvedie do zápisu aj túto  
funkciu. V prípade, že ho na stretnutí nemá k dispozícii, políčka nevyplní, ale je povinný  
podľa čl. 56 písm. d)  SPF,  zabezpečiť  zdravotnú  službu s potrebným vybavením pre prvú  
pomoc   (napr. zdravotník s lekárničkou). 
Na registráciu vyššie uvedených osôb pribudol v ISSF nový typ žiadosti. Postup registrácie nájdete na: 
http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici.  

http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy
http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici
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b)  Voderady, Špačince, Hrnčiarovce, Naháč, Prašník, D. Lopašov, Smolenice, Vlčkovce,  
     Dlhá, Bíňovce, Buková, D. Dubové - upozorňujeme na dodržiavanie RS B.1/k – nahranie   
     nominácie hráčov  ISSF manažérom najneskôr 20 min. pred stretnutím.   
 
c)  ObFZ Trnava  oznamuje klubom, ktoré majú záujem štartovať v  súťaži predprípraviek   
    (ročníky  nar. 2008 a mladší),  aby sa prihlásili  na sekretariáte ObFZ do 22. 8. 2017 (email:  
     trnavaobfz@gmail.com, č.t. 0905 637 649). 
 
d) Žiadame kluby aby si prevzali futbalové lopty, ktoré zabezpečili sponzori jednotlivých  
     súťaží  (pre mládež ObFZ),  na sekretariáte ObFZ. Zároveň si môžete prevziať nový Rozpis  
     súťaží ObFZ Trnava 2017-2018. 

e)  Oznamujeme zástupcom VI. ligy MEVA SPORT na registráciu klubového videotechnika  

     prostredníctvom my.sportnet.online. Po zaregistrovaní budú mať možnosť nahrať svoje  

     stretnutia do videoarchívu sportnetu.   

f)  „Adresár  klubov“ – Horné Orešany (doplnenie, zmena): 

      Tajomník: Miroslav Drozda, tel. 0905 388 016,  drozda.miro@gmail.com 

      ISSF manažér: Miroslav Bujalka 0911 855 695, bujalka.miroslav@gmail.com 

 
VI. liga – MEVA SPORT: 

U-0068 
2. kolo Leopoldov - Dolná Krupá, stretnutie sa odohrá 13. 8. v ÚHČ na ihrisku Madunice. (dohoda 
klubov). 

Cífer – upozorňuje klub, že hlavný usporiadateľ a videotechnik nemôže byť tá istá osoba. 
 
VII. liga - SWAN: 

U-0065 
2. kolo Trstín - J. Bohunice B, odložené na utorok 29. 8. o 10:30 hod. (dohoda klubov). 

U-0064 
3. kolo  Naháč - Suchá n/P, stretnutie sa odohrá v nedeľu 20. 8. o 14:00 hod. (dohoda klubov). 
 

VII. liga -  RUBBEX: 

U-0071 

6. kolo Pečeňady - Ostrov, v nedeľu 10. 9. o 13:00 hod. 

U-0057 

10. kolo Pečeňady - Dubovany, ŠTK nesúhlasí s navrhovanou zmenou termínu, zmena  termínu zápasu 
môže byť schválená v zmysle znenia bodu A.2/b Rozpisu súťaží ObFZ. 
 
VIII. liga – MEVA SOX: 
U-0060 
6. kolo Nižná - Sokolovce, stretnutie sa odohrá v opačnom poradí,  10. 9. v ÚHČ na ihrisku Sokolovce 
(dohoda klubov, 15. kolo v Nižnej).  

U-0062 

1. kolo Nižná – Žlkovce, ŠTK stretnutie kontumuje podľa SPF čl. 82/1/b  (nenastúpenie na stretnutie)  
a podľa čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0  v prospech  Žlkovce.  FK  Nižná uhradí FK Žlkovce  v zmysle 
RS B.15/h sumu 70 € (č. ú: SK37 0200 0000 0027 4899 9554), doklad predloží ŠTK do 7 dní po 
zverejnení v ÚS. FK Nižná odstupuje na doriešenie DK. 

mailto:trnavaobfz@gmail.com


ÚRADNÁ SPRÁVA | ČÍSLO 5  
10. 08. 2017 

  
   

 
Oblastný futbalový zväz Trnava 
Rybníková 15/A 
917 01 Trnava 
 

 
Tel: +421 905 637649 
E-mail:  trnavaobfz@gmail.com 
Web: www.trnavaobfz.sk 

 
                              Stránka 5 z 7 

 
Fakturačné údaje  
IČO: 36078557  
DIČ: 2021477623 
 

 

 
Bankové spojenie 
Slovenská sporiteľňa  
0048280005/0900 

  

 

ObFZ uhradí cestovné náhrady v zmysle RS A5/e  pre R:  O. Hraško - 3 €.  
 

VI. liga sk. „A“  – dorast: 

U-0070 
2. kolo B.Kostol/Ružindol -  Bučany, stretnutie sa odohrá na ihrisku v Ružindole. 

U-0069 
4. kolo B.Kostol/Ružindol - Cífer, stretnutie sa odohrá na ihrisku v Ružindole. 
 
IV. liga žiaci: 
Boleráz – domáce stretnutia v sobotu o 12:15 hod., okrem 2. kola a 13. kola. 

U-0048 - doplnenie  
Zeleneč – 2. kolo (Cífer), 7. kolo (Krakovany), a 11. kolo (Siladice) v sobotu 2,5 hod. pred ÚHČ 
dospelých. 
 
V. liga žiaci sk. „B“: 
U-0059 
Leopoldov - domáce stretnutia v sobotu o 12:30 hod. 

U-0066 
3. kolo Prašník - Pečeňady, v sobotu 2. 9. o 13:30 hod. (dohoda klubov). 

U-0072 
4. kolo Pečeňady - Sokolovce, v nedeľu 10. 9. o 11:00 hod. 
 
Prípravka sk. B: 
U-0063 
Spartak Trnava, dievčatá - domáce stretnutia v nedeľu o 10:30 hod. na ihrisku ul. Kornela Mahra 
Trnava. 

U-0067 
2. kolo Horné Orešany – Boleráz, v sobotu 9. 9. o 13:00 hod. 
 
Marián Hafrovič 
Predseda ŠTK 

Komisia rozhodcov 

1. KR ObFZ Trnava, žiada R aby si čo najskôr prostredníctvom ISSF (Moje členské príspevky) 
vygenerovali platby členského člena SFZ a uhradili ich. V opačnom prípade nebudú môcť byť 
delegovaní na stretnutia.  
 

2. KR upozorňuje R na nutnosť preštudovania nového Rozpisu súťaže 2017/2018, ktorý je 

zverejnený na stránke ObFZ Trnava, v sekcii legislatíva, futbalové normy a taktiež Pravidlá 

futbalu platné od 1.6.2017. 

3. KR upozorňuje R , že posledný termín vykonania fyzických previerok je 16.8.2017 o 17 30 hod. 

na atletickom štadióne Slávia . Nutné priniesť i lekárske potvrdenie o spôsobilosti . 

4. Najbližšie zasadnutie komisie bude 16.8.2017 o 16 00 hod. t.j. streda  . 

        Predseda KR ObFZ Trnava  F.Haršány 
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Disciplinárna komisia 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4 

od 7.8.2017 

U 15 D. Hrdlovič (1263202) Špačince 1 s s. N  (45/1,2a) 

U 16 Ľ. Švestka (1139924) Leopoldov 1 s s. N (37/3) 

U 17 T. Pavlík (1159125) Kátlovce 1 s s. N (37/3) 

U 18 D. Palšovič (1212456) Bohdanovce 1 s s . N (45/1,2a) 

U 19 T. Zemko (1181475) Dolný Lopašov 1 s s. N (37/3) 

U 20 M. Polák (1221911) Madunice 1 s s. N (37/3) 

U 21 P. Antal (1251147) ŠK 2011 1 s s. N (37/3) 

U 22 V. Daniška (1267022) ŠK 2011 1 s s. N (37/3) 

U 23 R. Dano (1225168) Vlčkovce 1 s s. N (45/1,2a) 

Disciplinárne sankcie:  

U 24 FO Nižná  RP 10 €, pokuta 60 €, (12/6,59), stretnutie Nižná – Žlkovce odstúpené na doriešenie 

ŠTK 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4): 

U 25 J. Urban (1138365) Borovce 2 týždne P od 9.8.2017 do 9.11.2017 

Uvoľnenie činnosti: 

U 26 FO Buková, FO Nižná, ŠK 2011, FO Merašice, FO Smolenice, FO Zeleneč, FO Hrnčiarovce nad 

Parnou , ŠK Blava Jaslovské Bohunice,  FO Vrbové, od 9.8.2017 

Oznamy: 

U 27 FO ŠK 2011. DK žiada zaslať podrobné písomné vyjadrenie k HNS trénera H, vykázaniu z lavičky 

náhradníkov, taktiež HNS trénera H po skončení MFZ Madunice – ŠK 2011, do 14.8.2017. M. Adamčík 

(T), DK predbežným ochranným opatrením menovanému s okamžitou platnosťou zastavuje činnosť až 

do vyriešenia prípadu (43/4), od 7.8.2017 

U 28 FO Madunice DK žiada zaslať podrobné písomné vyjadrenie k HNS trénera H, vykázaniu z lavičky 

náhradníkov, taktiež HNS trénera H po skončení MFZ Madunice – ŠK 2011, do 14.8.2017. 

U 29 DK upravuje svoje rozhodnutie U 429 z ročníka 2016/2017,  U 429 A. Lackovič (1265710) 

Šulekovo 4 týždne N (49/1b,2b) s prerušením od 7.6.2017 do 11.8.2017 
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DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých 

disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2016/2017, ktoré budú pokračovať na začiatku 

jesennej časti 2017/2018 (17/13,34/7).  

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že sa mení termín 

zasadnutia DK. Zasadnutie DK bude vždy v utorok od 15 30 hod, na sekretariáte ObFZ Trnava, Dolné 

Bašty 14. Z uvedeného dôvodu žiada, aby podnety na DK boli podávané najneskôr do utorka , vždy do 

12 00 hod.  

 

DK žiada kluby a DO aby všetky podania a vyjadrenia podávali výhradne cez ISSF systém najneskôr 

v deň zasadania DK ObFZ do 12 00 hod. 

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční  dňa 15.08.2017 

Proti rozhodnutiu DK ObFZ sa možno odvolať do 7 dní od uverejnenia US. 

 


