
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 01-2018/19 zo dňa 12.07.2018 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 
I. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta): 
1. Zaradenie družstiev dospelých v súťažnom ročníku 2018/2019:  
VI. liga: 
1. TJ Sokol Repište, 2. TJ Družstevník Lovčica-Trubín, 3. TJ Sokol Tekovská Breznica, 4.              
OŠK Lutila, 5. TJ PS Hliník nad Hronom, 6. ŠK Slaská (SO ÚHČ), 7. TJ Partizán Veľká                 
Lehota, 8. TJ Tatran Bzenica, 9. TJ Sokol Trnavá Hora, 10. FK Sitno Banská Štiavnica “B”                
(SO ÚHČ), 11. OŠK Brehy, 12. TJ Inter Horná Ves, 13. OŠK Hodruša-Hámre, 14. MFK               
Žarnovica “B” (ihrisko Horné Hámre), 15. ŠK Voznica, 16. ŠK Lesy Banská Belá 
VII. liga: 
1. TJ Olympic Ihráč, 2. TJ Hronská Dúbrava, 3. ŠK Rudno nad Hronom, 4. ŠKF Kremnica,                
5. TJ Partizán Prochot, 6. FK Malá Lehota, 7. OŠK Stará Kremnička (SO ÚHČ), 8. ŠK                
Jastrabá, 9. TJ Lovča “B”/Dolná Trnávka (SO ÚHČ, ihrisko striedavo Lovča/Dolná           
Trnávka), 10. TJ Družstevník Janova Lehota, 11. FK Pohronie “B” (NE 11:00, ihrisko Žiar              
nad Hronom), 12. FK Vyhne, 13. VV ObFZ (Hronský Beňadik), 14. TJ Družstevník Pitelová 
2. Družstvo dospelých Hronského Beňadika je do VII. ligy zaradené podmienečne, keďže            
klub momentálne nemá právnu subjektivitu. VV ObFZ na najbližšom zasadnutí definitívne           
rozhodne, do ktorého termínu musia byť všetky náležitosti v poriadku, aby bolo družstvo             
prijaté do súťaže. 
3. Schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v súťažnom           
ročníku 2018/2019. 
 
II. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Prihlášky do súťaží mládeže pre nový súťažný ročník 2018/2019 si FK aktivujú cez              
ISSF - Elektronická podateľňa - Prihláška do súťaže, v termíne do: 
Futbalshop.sk liga U15 (malý futbal žiaci): 17.07.2018 (vrátane) 
Miniliga Milana Škriniara U11 (prípravka): 17.07.2018 (vrátane) 
Oblastné majstrovstvá WU15 (minifutbal žiačky): 31.07.2018 (vrátane) 
Prihlášku musí FK vytvoriť za každé svoje družstvo jednotlivo (dospelí, žiaci U15, prípravka             
U11, žiačky WU15, príp. iná kategória v súťažiach mimo riadenia ObFZ ZH). V prípade              
nejasností odporúčame Manuál k elektronickej prihláške v ISSF. 
Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2018.            
Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení: 
VI. liga dospelých s mládežou: 100 € 
VI. liga dospelých bez mládeže: 100 € + 500 € 
VII. liga dospelých: 95 € 
Mládež: bez štartovného 
 
 
 
 

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/b/f/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/23/99/2399de05-8939-4050-8a4c-2dd65b8835ae.pdf


III. Komisia rozhodcov (vedením poverený Zdenko Ivan): 
1. Oznamuje R, že letný seminár spolu s FP sa uskutoční dňa 22.07.2018 (nedeľa) so               
začiatkom o 7:45 h na štadióne v Hliníku n. Hronom. KR žiada všetkých R o naplánovanie si                 
súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Program            
seminára je zverejnený TU. Poplatok za FP a LS je 3€. 
2. Program FP a rozpis behov: 
7:45 – 8:00    Prezentácia R – projekt Šanca 
8:00 – 8:45    FP ( 20x150m – 35s/50m – 45s + 6x40m – 6,8s) 
8:45 – 9:00    Prezentácia R – ostatní 
9:00 – 9:45    FP (20x150m – 45s/50m – 45s + 6x40m – 7,5s) 
R v projekte Šanca: Belička, Breziansky, Debnár, Foltán, Miklík, Novodomec, Remeňová,           
Tončík, Zacharová 
3. Ospravedlnenia R na MFS zasielajte na email delegovanie@gmail.com 
4. Upozorňuje kluby, že do 30.09.2018 sú povinné predložiť KR Dohodu o klubovej             
príslušnosti R (stačí fotokópia) na email delegovanie@gmail.com. KR zverejní nominačné          
listiny R, s ktorými bude možné uzatvárať Dohody do 15.8.2018. Dohoda o klubovej             
príslušnosti je dostupná TU. 
5. Oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R po skončení súť. ročníka 2017/18 stratili             
platnosť. Zároveň v termíne do 10.7.2018 si môžu uplatniť nové požiadavky na prípadné             
vetácie R pre súť. ročník 2018/2019 formou písomného zdôvodnenia prezidentom          
príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na email          
delegovanie@gmail.com.  
6. Oznamuje prípadným záujemcom o funkciu R, že sa môžu prihlásiť kedykoľvek na tel.              
číslach 0903 155 346 (p. Ivan) a 0907 552 356 (p. Tapfer). 
 
IV. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby              
platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade           
podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou -            
aktualizujte fotografiu. 
2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný            
dokument je dostupný TU. Uvedený dokument je účinný od 01.07.2018. Najvýraznejšie           
zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané v čl. 19/2: 
(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach: 

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), 
d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez           

obmedzenia), 
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 
f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 
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Ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 Odstupné za               
amatéra, odstupné od 9 do 19 rokov (tabuľka). 
3. V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez                 
obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie, že postupuje podľa čl. 15/5 a              
príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje podanie takejto žiadosti. Poplatok za takúto žiadosť je            
vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je možné               
postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka.             
V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať žiadne              
ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného             
ObFZ, že FK do súťaže neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo             
vekovej kategórii dorastu, po dovŕšení 16. roku, ak má materský klub družstvo dospelých, je              
potrebné postupovať iným spôsobom (prestup bez, alebo s obmedzením). 
4. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade            
zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať emailom krátku žiadosť (na adresu:            
obfzzh@futbalnet.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. 
5. Vzhľadom na nové funkcionality ISSF existuje pre FK možnosť umiestniť v tomto             
systéme videozáznam z MFS. Po úspešnom zavedení tejto funkcionality v SsFZ bude toto             
nahrávanie postupne zavedené ako povinné aj vo všetkých najvyšších oblastných súťažiach           
na Slovensku, najneskôr od súťažného ročníka 2019/2020. Je preto prínosné, aby si túto             
funkcionalistu vyskúšali kluby už v jesennej časti sezóny 2018/2019. 
Postup pri registrácii: ISSF manažér klubu VI. ligy zaregistruje zástupcu svojho klubu            
(videotechnik, osoba, ktorá spracováva pre klub videozáznam) na adrese my.sportnet.online.          
Po zaregistrovaní príde dotyčnej osobe potvrdzujúci email, ktorý je potrebné odkliknúť. 
Po prihlásení do Sportnetu sa zobrazí „Moje Sportnet ID“. Toto ID pošle ISSF manažér              
klubu, cez funkciu „Pomoc“ v ISSF s textom: „Žiadam o prístup do modulu pre nahrávanie               
videí” (uveďte aj názov súťaže). Po úspešnej registrácii osoby sa video nahráva na adrese              
video.sportnet.online. 
Žiadame touto cestou ISSF manažérov klubov VI. ligy, aby v prípade sprístupnenia tejto             
funkcionality oznámili túto skutočnosť KR prostredníctvom podania na komisiu. 
V prípade nejasností, prípadne pri problémoch s registráciou kontaktujte: Tomáš Gemza,           
0908 933 715, tomas.gemza@futbalnet.sk, prípadne františek.ferenc@futbalsfz.sk. 
 
Kompletná a pre všetky v Úradnej správe (ďalej ÚS) uvádzané osoby a subjekty             
záväzná, je jedine ÚS ObFZ Žiar nad Hronom, zverejňovaná na stránke           
www.obfzzh.sk. ÚS ObFZ Žiar nad Hronom, uverejnená v akomkoľvek inom médiu,           
má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. 
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