
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 41-2018/19 zo dňa 13.06.2019 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 

V súčasnom období prebieha finalizácia zmien v Registračnom a prestupovom poriadku           
Slovenského futbalového zväzu (RaPP SFZ). Tieto zmeny sa po schválení Výkonným výborom            
SFZ budú okrem iných dotýkať aj jednotlivých termínov letného registračného obdobia. Z            
uvedeného dôvodu odporúčame funkcionárom FK vo vlastnom záujme sledovať vo zvýšenej           
miere úradné správy ObFZ, v ktorých budeme o schválených zmenách aktuálne informovať. 

Keďže sa blíži záver súťažného ročníka, dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade neuhradenia             
všetkých finančných záväzkov (najmä MZF), nebudú akceptované prihlášky ich družstiev do           
súťaží súťažného ročníka 2019/2020. Takisto, v prípade neuhradenia MZF 05/2019 najneskôr           
do piatka 14.06.2019 (kluby, označené k dnešnému dňu ako “neplatiči”, sú povinné zaslať             
kópiu potvrdenia o platbe na email obfzzh@futbalnet.sk), bude v ich prípade postupované v             
zmysle SP čl. 83/1 (odpočítanie 3 bodov za MFS odohraté počas nasledujúceho víkendu). 

Aktív ŠTK: 
Predsezónny aktív ŠTK sa uskutoční 03.07.2019 (streda) o 16:30 hod. v zasadačke            
Mestského futbalového štadióna v Žiari nad Hronom. 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019 
3. Pridelenie čísel v súťažiach dospelých 
4. Záver 
Na aktív pozývame zástupcov FK, ktorých družstvá dospelých budú štartovať v súťažnom            
ročníku 2019/2020 v súťažiach riadených ObFZ Žiar nad Hronom a členov odborných            
komisií ObFZ. Osobitné pozvánky na aktív nebudeme zasielať. 

 
I. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Začiatky súťaží dospelých súťažného ročníka 2019/2020: 

VI. liga: 03.-04.08.2019 
VII. liga: 03.-04.08.2019 (v prípade 13-14 účastníkov) 

Dávame tiež do pozornosti predbežný návrh termínovej listiny súťažného ročníka 2019/2020. 
2. Prihlášky do súťaží pre nový súťažný ročník 2019/2020: 

a) prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2019/2020 si FK aktivujú cez             
ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne do 26.06.2019 (vrátane).             
Po tomto termíne bude počet družstiev v jednotlivých súťažiach dospelých uzavretý. 

b) prihlášky družstiev mládeže pre nový súťažný ročník 2019/2020 si FK aktivujú cez             
ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne do: 
Futbalshop.sk liga U15 (malý futbal žiaci): 15.07.2019 (vrátane) 
Oblastné majstrovstvá U13 (malý futbal mladší žiaci): 15.07.2019 (vrátane) 
Oblastné majstrovstvá U11 (prípravka): 15.07.2019 (vrátane) 
Oblastné majstrovstvá U9 (mladšia prípravka): 15.07.2019 (vrátane) 
Oblastné majstrovstvá WU15 (minifutbal žiačky): 15.08.2019 (vrátane) 
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Prihlášku je potrebné vytvoriť za každé družstvo jednotlivo (dospelí, žiaci U15, mladší žiaci U13,              
prípravka U11, mladšia prípravka U9, žiačky WU15, príp. iná kategória v súťažiach mimo riadenia              
ObFZ Žiar nad Hronom). V prípade nejasností odporúčame Manuál k elektronickej prihláške v             
ISSF. 
Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2019. 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 
3. Upozorňujeme: 

a) na vekové kategórie mládeže platné pre súťažný ročník 2019/2020: 
U19: ročník narodenia 2001 a mladší 
U17: ročník narodenia 2003 a mladší 
U15: ročník narodenia 2005 a mladší 
U13: ročník narodenia 2007 a mladší 
U11: ročník narodenia 2009 a mladší 
U9: ročník narodenia 2011 a mladší 

b) FK, aby si doregistrovali chýbajúcich športových odborníkov (napr. videotechnikov 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. 
 
II. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta): 
1. Zrušenie MFS: 

a) 26. kola VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, ŠK Rudno nad Hronom - FK               
Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa “B” (na základe oznámenia FK Pohronie o nevycestovaní              
na MFS zo dňa 12.06.2019, ID 105433). 
2. Kontumuje MFS: 

a) 25. kola VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Lovča “B” - ŠKF Kremnica, v                
zmysle SP čl. 82/1/b, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Lovča “B”. ŠKF Kremnica                 
odstupuje na DK. 

b) 25. kola VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, OŠK Stará Kremnička - FK Malá               
Lehota, v zmysle SP čl. 82/1/b, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech OŠK Stará Kremnička. FK                  
Malá Lehota odstupuje na DK. 
3. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia v zmysle SP čl. 36/2: 

a) 28. kolo VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ PS Hliník nad Hronom - TJ Sokol                 
Trnavá Hora, dňa 16.06.2019 (nedeľa) o 14:00 hod. (zmena ÚHČ), 

b) 26. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, ŠKF Kremnica - TJ Družstevník              
Janova Lehota, dňa 16.06.2019 (nedeľa) o 15:00 hod. (zmena ÚHČ). 
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4. Upozorňuje: 
a) FK na nutnosť podávania zmien termínov cez ISSF → zápis o stretnutí → žiadosť o                

zmenu termínu/hracej plochy stretnutia. ŠTK nebude iné podanie akceptovať. 
5. Štart hráča bez RP: 

a) 25. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, MFK Nová Baňa “B” - TJ               
Družstevník Pitelová: hráč hostí č. 19 Radoslav Mališ 1204913 nastúpil na MFS na OP (schválená               
žiadosť o vydanie RP 3. 6. 2019). 
6. Nedostatky v zápisoch: 

a) 25. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK Pohronie Žiar nad Hronom               
Dolná Ždaňa “B” - TJ Hronská Dúbrava: oneskorené uzatvorenie nominácií (17:06 hod., 17:07             
hod., vytvorený zápis 17:08 hod.). ÚHČ hlavný rozhodca Juraj Mokáň nezmenil (ako dôvod             
uviedol predzápas v Lutile). 
7. Oneskorený začiatok MFS: 

a) 27. kolo VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Partizán Veľká Lehota - ŠK                
Slaská: začiatok o 17:13 hod. (ÚHČ 17:00 hod.) - ako dôvod uviedol hlavný rozhodca Anton               
Oslanec, problémy s pripojením na internet. 
8. Odstupuje na DK oznámenie o nedostatkoch z MFS: 

a) 25. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Družstevník Janova Lehota - ŠK                
Rudno nad Hronom. 
 
III. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč): 
1. Oznamuje: 

a) účastníkom Miniligy Milana Škriniara U11, že finálový turnaj súťaže sa uskutoční v             
piatok 14.06.2019 na Mestskom futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom, za účasti prvých             
štyroch družstiev tabuľky základnej časti súťaže. 
Žiadame klubových/tímových manažérov ISSF zúčastnených družstiev, aby najneskôr do         
14.06.2019 15:30 nahrali do ISSF aktuálne turnajové súpisky svojich družstiev. Zápisy o            
stretnutí budú na turnaji vypĺňané priebežne. 
Harmonogram finálového turnaja (stretnutia 2 x 15 minút + prestávka 5 minút): 
15:00 - 15:30 zraz účastníkov 
15:50 nástup + otvorenie 
16:00 1. semifinále (1 - 4): Pohronie - Žarnovica 
16:40 2. semifinále (2 - 3): Banská Štiavnica - Nová Baňa 
17:45 stretnutie o 3. miesto 
18:30 finále Miniligy Milana Škriniara U11 2018/2019 + slávnostné vyhodnotenie 
2. Kontumuje MFS: 

a) 14. kola Futbalshop.sk liga U15, TJ Družstevník Janova Lehota - OFK Štart Prenčov, v               
zmysle SP čl. 82/1/b, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Janova Lehota. Berie                 
na vedomie ospravedlnenie OFK Štart Prenčov. OFK Štart Prenčov odstupuje na DK. 
3. Nedostatky v zápisoch: 

a) 14. kolo Futbalshop.sk liga U15, TJ Sokol Trnavá Hora - TJ Partizán Veľká Lehota: v                
zápise o stretnutí nie je uvedený hlavný usporiadateľ, výsledok konfrontácie (v súťažiach mládeže             
je konfrontácia povinná), R: Alessio Di Carlo. 
 



IV. Disciplinárna komisia (predsedníčka Karina Tapferová): 
110. Roman Galeta 1179874, OŠK Hodruša-Hámre, 1S "N" za 5xŽK, podľa čl. 37/5a DP od               
13.06.2019. 
111. Jaroslav Beňovský 1211263, ŠK Voznica, 1S "N" za 5xŽK, podľa čl. 37/5a DP od               
13.06.2019. 
112. Ján Martiš 1316568, MFK Nová Baňa "B", 1S "N" za 5xŽK, podľa čl. 37/5a DP od                 
13.06.2019. 
113. Pavel Ulbrík 1179212, TJ Sokol Repište, 1S "N" za ČK po 2xŽK, podľa čl. 37/3 DP od                  
13.06.2019. 
DK/112 DK prijala podnet od ŠTK (US41_18-19_II/2a) a na jeho základe napomína klub ŠKF              
Kremnica. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/113 DK prijala podnet od ŠTK (US41_18-19_II/2b) a na jeho základe napomína klub FK Malá               
Lehota. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/114 DK prijala podnet od KM (US41_18-19_III/2a) a na jeho základe napomína klub OFK              
Štart Prenčov. Poplatok za prerokovanie 5€ (MZF). 
DK/115 DK prijala podnet od ŠTK (US41_18-19_II/7) a na jeho základe žiada klub TJ Družstevník               
Janova Lehota o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 25. kola VII. ligy DOUBLE STAR BET              
dospelých, TJ Družstevník Janova Lehota - ŠK Rudno nad Hronom. Videozáznam (na nosiči DVD)              
je potrebné zaslať v termíne do 17.06.2019 (pondelok) doporučenou zásielkou na adresu: ObFZ             
Žiar nad Hronom, Partizánska 154/10, P. O. Box 66, 965 01 Žiar nad Hronom, alebo do rovnakého                 
termínu zaslať link na kompletný záznam z MFS (youtube alebo podobný webový portál) na              
obfzzh@futbalnet.sk. 
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo            
8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ ZH v lehote do siedmich dní odo dňa                
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84/1 DP). 
 
V. Komisia rozhodcov (predseda Zdenko Ivan): 
1. Oznamuje R, že letný seminár spolu s FP sa uskutoční dňa 21. júla 2019 od 8:00 na mestskom                   
futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom. Program LS a FP bude zverejnený čoskoro. Žiadame              
všetkých R, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti zariadili tak, aby sa uvedeného seminára               
mohli zúčastniť. 
2. Upozorňuje R na dôslednú kontrolu a vypisovanie zápisov o stretnutí. V prípade             
opakovaných nedostatkov v zápisoch o stretnutí, budú R odstúpení na DK ObFZ ZH. 
3. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a           
sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XIX a XX Rozpisu               
súťaží vo futbale 2018/2019. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za                
závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie                 
podnetu cez ISSF na KR ObFZ je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK              
hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap.            
XXV. ods. 7 RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti,             
nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku          
zasadnutia príslušnej komisie. 
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4. Informuje R, ak je v DL uvedený ako AR “laik”, že sú povinní uviesť do Zápisu o stretnutí                   
meno tejto osoby, ktorá pôsobila ako AR v danom MFS. Ak na požiadanie R domáci klub                
nezabezpečí takéhoto AR, je taktiež R povinní uviesť túto skutočnosť do Zápisu o stretnutí.  
5. 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 €). 
6. Ospravedlnenia R na MFS zasielajte na email delegovanie@gmail.com  
7. 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). 
 
VI. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Pozývame aktívne aj bývalé futbalistky z klubov v územnej príslušnosti ObFZ Žiar nad              
Hronom, ktoré sa chcú aj naďalej (alebo opäť) venovať futbalu a ktoré budú v súťažnom ročníku                
2019/2020 spadať do kategórií WU19 (ročník narodenia 2001 - 2004) alebo WU15 (ročník             
narodenia 2005 a mladšie) na tréningový zraz, ktorý sa uskutoční v piatok 21. júna 2019 od 16.                 
hodiny na mestskom futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom. 
 
VII. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže             
2019/2020, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie             
pripomienok, námetov a doplnkov (na základe Rozpisu súťaže 2018/2019) na kvalitatívne zlepšenie            
jeho textovej časti na sekretariát ObFZ (obfzzh@futbalnet.sk). 
2. Upozorňujeme: 

a) funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej           
mimovládnej neziskovej organizácie (vrátane občianskych združení) doplniť do novovzniknutého         
registra mimovládnych neziskových organizácii Ministerstva vnútra SR údaje o štatutárnom orgáne           
organizácie. Podrobnejšie informácie dostali na svoje adresy ISSF manažéri FK. V prípade, že im              
nevenovali potrebnú pozornosť, resp. ich prehliadli (zmazali) nájdete ich TU. Dôrazne           
upozorňujeme, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany FK, tento po 30.06.2019 stráca              
možnosť prijímať akékoľvek prostriedky zo štátneho rozpočtu a SFZ mu preto pozastaví možnosť             
čerpať kredity. Navyše, oznámenia zaslané v termíne do 30.06.2019 sú oslobodené od správneho             
poplatku (16,50 €). 

b) 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. 

c) 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. 

mailto:delegovanie@gmail.com
mailto:obfzzh@futbalnet.sk
http://ssfz.sk/data/komisie/sekretariat_a_ine/materialy/20190520/%C5%A0tatut%C3%A1r%20-%20registr%C3%A1cia.pdf
http://csm.sportnet.online/userdata/f/u/t/futbalsfz.sk/7b/9e/7b9e4220-f426-48a1-be58-46fe5bbe6592.pdf
mailto:obfzzh@futbalnet.sk


3. Úhrada odmien R z MFS mládeže prostredníctvom kreditov. Upozorňujeme funkcionárov           
FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach mládeže, že SFZ spustil možnosť automatickej úhrady             
delegovaných osôb (z MFS mládeže) prostredníctvom kreditov. Návod nájdete TU. V prípade            
akýchkoľvek problémov kontaktujte helpdesk@futbalnet.sk. 
4. 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. 
Postup pri registrácii: ISSF manažér klubu VI. a VII. 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. a VII. ligy ObFZ ZH, aby v prípade               
sprístupnenia tejto funkcionality oznámili túto skutočnosť KR prostredníctvom podania na komisiu. 
Návod pre používateľov videoarchívu. 
 
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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