
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 27-2018/19 zo dňa 07.03.2019 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 

Výkonný výbor ObFZ vyzýva FK VI. ligy dospelých, aby nahlásili (podaním na ŠTK v              
elektronickej podateľni ISSF) zmenu hracích časov domácich MFS v jarnej časti súťažného            
ročníka 2018/2019, v predĺženom termíne do 13.03.2019 (ŠTK akceptuje termíny SO ÚHČ, NE             
dopoludnie, NE 210 min. pred ÚHČ dospelých). Kluby, ktoré nenahlásia zmenu ÚHČ, budú             
hrať v prípade nedostatku R domáce MFS v NE ÚHČ bez rozhodcov. 

Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry (MZF) je 10 dní. Zároveň            
odporúčame uhrádzať MZF bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet. V prípade            
neuhradenia MZF (resp. aspoň dôveryhodného zdokladovania platby) v stanovenom termíne          
bude FK bez ďalšieho upozornenia postúpený k riešeniu Športovo-technickou komisiou, resp.           
Disciplinárnou komisiou. 

 
I. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta): 
1. Schvaľuje zmenu ÚHČ družstiev VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých v zmysle RS čl.               
VI/10 a rozhodnutia VV: 

a) na základe podania TJ Tatran Bzenica - doma hrané MFS v jarnej časti sezóny 2018 /                 
2019 nasledovne: 
17. kolo - 30. 3. 2019 (SO) o 15:00 hod. - TJ Tatran Bzenica - FK Sitno Banská Štiavnica “B” 
19. kolo - 14. 4. 2019 (NE) o 10:00 hod. - TJ Tatran Bzenica - TJ Inter Horná Ves 
21. kolo - 27. 4. 2019 (SO) o 16:00 hod. - TJ Tatran Bzenica - MFK Žarnovica “B” 
23. kolo - 12. 5. 2019 (NE) o 10:00 hod. - TJ Tatran Bzenica - TJ Sokol Repište 
25. kolo - 25. 5. 2019 (SO) o 17:00 hod. - TJ Tatran Bzenica - TJ Sokol Tekovská Breznica 
27. kolo - 8. 6. 2019 (SO) o 17:00 hod. - TJ Tatran Bzenica - TJ PS Hliník nad Hronom 

b) na základe podania FK Sitno Banská Štiavnica “B” - doma hrané MFS v jarnej časti                
sezóny 2018/2019 nasledovne: 
19. kolo - 14. 4. 2019 (SO) o 11:00 hod. - FK Sitno Banská Štiavnica “B” - ŠK Lesy Banská Belá 
2. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia v zmysle SP čl. 36/2: 

a) MFS 17. kolo VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Sokol Tekovská Breznica -               
ŠK Voznica, dňa 17. 3. 2019 (nedeľa) o 14:00 hod. 

b) MFS 30. kolo VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, ŠK Slaská - FK Sitno Banská                
Štiavnica, dňa 7. 5. 2019 (utorok) o 17:00 hod. 

c) MFS 14. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK POHRONIE Žiar nad              
Hronom “B” - ŠKF Kremnica, dňa 24. 3. 2019 (nedeľa) o 15:00 hod. 

d) MFS 18. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK POHRONIE Žiar nad              
Hronom “B” - ŠK Jastrabá, dňa 21. 4. 2019 (nedeľa) o 16:00 hod. 

e) MFS 21. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK POHRONIE Žiar nad              
Hronom “B” - TJ Družstevník Pitelová, dňa 12. 5. 2019 (nedeľa) o 16:30 hod. 

f) MFS 23. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK POHRONIE Žiar nad              
Hronom “B” - MFK Nová Baňa “B”, dňa 26. 5. 2019 (nedeľa) o 17:00 hod. 
 
 



3. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia v zmysle SP čl. 37/2: 
a) MFS 16. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK POHRONIE Žiar nad              

Hronom “B” - FK Malá Lehota, dňa 7. 4. 2019 (nedeľa) o 15:30 hod. 
b) MFS 20. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK POHRONIE Žiar nad              

Hronom “B” - TJ Družstevník Janova Lehota, dňa 5. 5. 2019 (nedeľa) o 16:30 hod. 
c) MFS 25. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK POHRONIE Žiar nad              

Hronom “B” - TJ Hronská Dúbrava, dňa 9. 6. 2019 (nedeľa) o 17:00 hod. 
4. Neschvaľuje žiadosť o zmenu termínu: 

a) MFS 29. kolo VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK Sitno Banská Štiavnica “B”               
- TJ PS Hliník nad Hronom (chýba súhlas TJ PS Hliník nad Hronom). V prípade predloženia                
žiadosti o zmenu termínu potvrdenú súperom ŠTK žiadosť schváli. 

b) MFS 16. kolo VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, MFK Žarnovica “B” - TJ                
Sokol Tekovská Breznica (chýba súhlas TJ Sokol Tekovská Breznica). V prípade schválenia            
žiadosti o zmenu termínu súperom (do 13. 3. 2019)  ŠTK žiadosť schváli. 
 
II. Komisia rozhodcov (predseda Zdenko Ivan): 
1. Oznamuje rozhodcom, že zimný seminár R ObFZ ZH sa uskutoční v dňoch 16.-17.3.2019              
(sobota, nedeľa) od SO 14.00 hod na chate Daniela v obci Repište. Program seminára bude               
zaslaný emailom. Poplatok za seminár je 17 eur a treba ho uhradiť do 3.3.2019 na účet ObFZ                 
ZH. Číslo účtu: SK21 0200 0000 0000 1283 7422 (do poznámky uveďte svoje meno a               
priezvisko). Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa              
mohli uvedeného seminára zúčastniť. Absolvovanie seminára je podmienkou pre pôsobenie v jarnej            
časti súťažného ročníka 2018/2019. 
2. Žiada nasledovných R o okamžitú úhradu poplatku za seminár: Fáber, Foltán, Molnári,              
Remeňová, Šimič, Pukanová, Oslanec, Benko, Holinová,  
3. Žiada všetkých R, aby na zimnom seminári predložili lekársku prehliadku o spôsobilosti             
výkonávať funkciu R v súťažiach ObFZ. Tlačivo sa nachádza TU.  
4. Dôrazne upozorňuje R na dodržiavanie stanovených termínov ospravedlňovania sa z           
delegovania na MFS (10 dní vopred). V prípade nedodržania uvedeného bude KR postupovať v              
zmysle Zásad pre činnosť R a DZ (poplatok 10 €). 
Ospravedlnenia R na MFS zasielajte na email delegovanie@gmail.com  
5. 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). 
 
III. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Upozorňujeme FK, aby si do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 doregistrovali             
chýbajúcich športových odborníkov (napr. videotechnikov v VII. lige a pod.). “Registráciu           
športových odborníkov” zaviedol SFZ prostredníctvom ISSF, vzhľadom na požiadavky Zákona o           
športe (Zákon č. 440/2015 Z. z.). Netreba sa toho obávať, ani to odkladať na poslednú chvíľu, ide o                  
jednoduchý elektronický proces. Bližšie informácie TU. 
Zároveň opakovane oznamujeme, že do Zápisu o stretnutí je v oblastných súťažiach do             
položky “Lekár” možné nahrať ktoréhokoľvek zaregistrovaného funkcionára FK. 
 
 

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/b/f/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/ee/f4/eef47670-3796-4b69-987d-d2fbb3c20ef6.pdf
mailto:delegovanie@gmail.com
http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici


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)               
aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto            
žiadosť zamietne s poznámkou - aktualizujte fotografiu. 
2. 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. Žiadame všetkých klubových ISSF             
manažérov, aby už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu             
registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy -              
vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. 
3. 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 2. 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. 
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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