
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 22-2018/19 zo dňa 10.01.2019 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 
I. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Oznamuje: 

a) FK prihláseným do súťaže žiačok a futbalovej verejnosti, že 1. kolo Oblastných             
majstrovstiev žiačok WU15 sa zo zdravotných dôvodov odkladá na neurčito. Termín           
turnaja bude oznámený neskôr. 
Upozorňuje FK, že súťaž je oficiálne vedená v ISSF, je preto nutné si do tohto termínu                
riadne zaregistrovať hráčky, príp. funkcionárov k daným tímom, aby bolo možné           
hladko a bez problémov vyhotoviť Zápisy o stretnutí. 
Výňatok z Rozpisu súťaží ObFZ Žiar nad Hronom 2018/2019: 
XIII. PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽ OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ WU15 (žiačky) 
1. MFS žiačok sa hrajú podľa PF, SP, RS a ostatných predpisov platných v rámci SFZ a                 
ObFZ s týmito základnými organizačnými ustanoveniami: 

a) Štart hráčov: dievčatá nar. 01.01.2004 a mladšie 
b) Počet hráčok v hre: 4 + 1, minimálny počet 3 + 1 
c)Hracia plocha: miniihrisko s umelým trávnatým povrchom a mantinelmi (Pozn.: v            
halovej časti sezóny telocvičňa) 
d) Veľkosť lopty: číslo 4 (Pozn.: v halovej časti sezóny lopta na futsal) 
e) Striedanie hráčok: bez obmedzenia počtu striedajúcich, hokejovým spôsobom 
f) Pravidlo 11 PF Hráč mimo hry neplatí 
g) Hrací čas: 2 x 15 minút, povinná prestávka 5 minút (v rámci turnaja odohrá každé                
družstvo dve MFS) 
h) ÚHČ: piatok: 

- v termínoch 16.04. - 30.04. o 16:00 hod. 
- v termínoch 01.05. - 31.05. o 16:30 hod. 
- v termínoch 01.06. - 18.06. o 17:00 hod. 
Pozn.: Halová časť sezóny podľa dohody zúčastnených FK a riadiacej          
komisie. 

i) Na turnajoch OM WU15 je zakázané používať kolíkové alebo tvrdé lisované            
kopačky. Povolené obutie sú tenisky, turfy (TF) alebo lisované kopačky špeciálne           
určené na umelú trávu (AG). Ide o opatrenie, prihliadajúce na bezpečnosť hráčok pri             
stretoch, zdravie samotných hráčok, ale aj šetrnosť k ihriskám s umelou trávou.            
Pozn.: v halovej časti sezóny halové kopačky alebo tenisky. 
j) Rozhodcovia: delegovaný rozhodca alebo klubový rozhodca/laik; v prípade         
klubového rozhodcu Zápis vyhotovuje domáci klubový alebo tímový manažér -          
schvaľuje zostavy, nahrá góly, prípadne karty, počet divákov, atď. Nasledujúci          
pracovný deň Zápis v systéme schváli správca súťaže 

b) FK, že od súťažného ročníka 2019/2020 plánuje zriadiť súťaž mladších žiakov U13             
(v nasledujúcej sezóne bude určená pre ročníky 2007 a mladšie), ktorá bude v júni 2019               
pripravená v ISSF na prihlasovanie. Dávame do pozornosti FK už teraz, aby túto možnosť              
zvážili vzhľadom na svoje aktuálne mládežnícke kádre. Dôležitým dôvodom tohto kroku je            
skutočnosť, aby prípravkári, končiaci vo svojej vekovej kategórii U11, mohli hrať proti            
vekovo bližším hráčom/hráčkam a neboli hneď nútení štartovať v kategórii U15. 



II. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Technický úsek SFZ - Vzdelávanie trénerov oznamuje trénerom, že TMK ZsFZ dňa 
19.01.2019 organizuje v Nitre Seminár trénerov UEFA Grassroots C a UEFA B licencie, ktorý SFZ 
uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 
15.01.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ → Tréneri → Vzdelávanie. 
 
III. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. V elektronickej podateľni ISSF, v zložke Registrácia hráča, bola doplnená Žiadosť o zmenu              
registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania          
zmeny registrácie hráča podľa RaPP čl. 15 ods. 5, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom                
používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Takéto podané žiadosti je možné             
vyhľadať v zložke Žiadosti a správy - vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. 
2. Upozorňujeme: 

a) v zmysle RaPP 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). 
b) V prípade záujmu klubu o hráča z klubu, ktorý je v matrike SFZ vedený ako                

neaktívny (nemá zaradené v aktuálnom ročníku v súťažiach žiadne družstvo) je potrebné            
postupovať výhradne v zmysle RaPP čl. 15/5 (viď bod 1. Správ sekretariátu a matriky), 

c) FK, že osobné konto v ISSF nie je dovolené využívať iným osobám ako osobe, ktorej                
prislúcha (resp. jej zákonnému zástupcovi). V prípade, že klubový ISSF manažér niektorého FK už              
ďalej nevykonáva túto funkciu, je potrebné zaregistrovať nového klubového ISSF manažéra, pod            
jeho pravými osobnými údajmi. Link na elektronický formulár “Aktivácia/deaktivácia - klubový           
ISSF manažér” TU. 
3. 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. 
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. 
 
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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