
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 42-2018/19 zo dňa 20.06.2019 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 

Oznamuje FK, že dňa 18.06.2019 bola výkonným výborom SFZ schválená výrazná novela            
Registračného a prestupového poriadku SFZ s viacerými podstatnými zmenami. 
1.) Novela Registračného a prestupového poriadku - odkaz: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/288fd32b-b104-4dae
-8642-34e117d271c6.pdf 
2.) Konsolidované znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými          
zmenami (vyznačenie zeleným zvýraznením) - odkaz: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/e26c489e-d937-4bd5
-9e38-41e9ca53339e.docx  

Prehľad prestupových termínov u amatérov v zmysle novely RaPP SFZ zo dňa 18.06.2019: 
a) od 26.06. do 15.07. 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 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 

Žiadame FK, aby transfery riešili v dostatočnom predstihu. Vzhľadom k dovolenkovému           
obdobiu bude sekretariát ObFZ pracovať v obmedzenom režime a počas dovolenky nebude            
vybavovať administratívu, iba zadávať vyjadrenia k transferom (do 3 dní od vyjadrenia            
poslednej zainteresovanej strany). 

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. 
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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) 
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. Kontumuje MFS: 

a) 28. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ PS Hliník nad Hronom - TJ Sokol                 
Trnavá Hora, v zmysle SP čl. 82/1/b, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ PS Hliník nad                   
Hronom. TJ Sokol Trnavá Hora odstupuje na DK. 

b) 28. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, ŠK Voznica - MFK Žarnovica “B”, v                
zmysle SP čl. 82/1/g, priznáva 3 body v prospech ŠK Voznica a skóre dosiahnuté na hracej ploche                 
(6:0) ponecháva v platnosti. MFK Žarnovica “B” odstupuje na DK. 

c) 26. kola VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, ŠK Rudno nad Hronom - FK               
Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa “B”, v zmysle SP čl. 82/1/b, priznáva 3 body a skóre 3:0 v                   
prospech ŠK Rudno nad Hronom. FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa “B” odstupuje na               
DK. 
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2. Vylučuje zo súťaže VI. liga DOUBLE STAR BET dospelých družstvo MFK Žarnovica “B”, v               
zmysle SP čl. 12/1 (zapríčinenie troch kontumácií stretnutia v priebehu jedného súťažného ročníka).             
MFK Žarnovica “B” sa dosiahnutú výsledky neanulujú, v zmysle SP čl. 12/2. MFK Žarnovica “B”               
je druhým povinne zostupujúcim družstvom súťaže. Prípad odstupujeme DK. 
3. 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. 
4. Nedostatky v zápisoch: 

a) 26. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Družstevník Pitelová - TJ OŠK               
Stará Kremnička: neuvedený výsledok konfrontácie (R: Alessio Di Carlo), 

b) 26. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK Malá Lehota - ŠK Jastrabá:               
neuvedený videotechnik v zápise o stretnutí (hlavný rozhodca uviedol, že videotechnik nie je             
nahratý medzi registrovanými osobami klubu). 
5. Oneskorený začiatok MFS: 

a) 26. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Hronská Dúbrava - FK Vyhne:               
začiatok MFS o 15:20 hod. (ÚHČ 15:00 hod.) - neskorý príchod hostí a neskoré uzavretie               
nominácie hostí. 
 
III. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč): 
1. Kontumuje MFS: 

a) 15. kola Futbalshop.sk liga U15, TJ Partizán Veľká Lehota - TJ Družstevník Janova              
Lehota, v zmysle SP čl. 82/1/b, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Partizán Veľká Lehota.                  
TJ Družstevník Janova Lehota odstupuje DK. 
2. Odpočítava: 

a) ŠK Lesy Banská Belá U15 3 body za MFS 15. kola Futbalshop.sk ligy U15, TJ Lovča - 
ŠK Lesy Banská Belá, v zmysle SP čl. 83/1 (MFS odohraté počas neuhradenia mesačnej zbernej 
faktúry klubom). 
 
IV. Disciplinárna komisia (predsedníčka Karina Tapferová): 
114. Ernest Goral 1320599, OŠK Hodruša-Hámre, 1S "N" za ČK po 2xŽK, podľa čl. 37/3 DP od                 
20.06.2019. 
115. Martin Krátky 1374139, TJ Sokol Repište, 1S "N" za 5xŽK, podľa čl. 37/5a DP od                
20.06.2019. 
116. Jozef Bugár 1171877, TJ OŠK Stará Kremnička, 1S "N" za 5xŽK, podľa čl. 37/5a DP od                 
20.06.2019. 
117. Peter Kováč 1263479, MFK Nová Baňa "B", 1S "N" za 5xŽK, podľa čl. 37/5a DP od                 
20.06.2019. 
118. Bohuslav Jackuliak 1172298, TJ Sokol Tekovská Breznica, 1S "N" za ČK po 2xŽK, podľa čl.                
37/3 DP od 20.06.2019. 
DK/116 DK na základe oznámenia o nedostatkoch zo stretnutia a na základe videozáznamu zo              
stretnutia 25. kola VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých TJ Družstevník Janova Lehota - ŠK               
Rudno nad Hronom, napomína klub TJ Družstevník Janova Lehota. Poplatok za prerokovanie 10€             
(MZF). 



DK/117 DK prijala podnet od ŠTK (US_42_18-19-II/1a) a na jeho základe napomína klub TJ Sokol               
Trnavá Hora. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/118 DK prijala podnet od ŠTK (US_42_18-19_II/1c) a na jeho základe napomína klub FK              
Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa "B". Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/119 DK prijala podnet od ŠTK (US_42_18-19_II/2) a na jeho základe ukladá klubu MFK              
Žarnovica "B" poplatok 500€ (MZF), podľa čl. XXV/3 RS. 
DK/120 DK prijala podnet od KM (US42_18-19_III/1a) a na jeho základe napomína klub TJ              
Družstevník Janova Lehota. Poplatok za prerokovanie 5€ (MZF). 
Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8             
DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového                
súťažného ročníka 2019/2020. 
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.  Ďakuje všetkým R za spoluprácu v súťažnom ročníku 2018/2019. 
2. 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. 
3. Oznamuje všetkým záujemcom, že školenie nových rozhodcov sa uskutoční dňa 14.7.2019            
(nedeľa) od 9:00 na mestskom futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom. Bližšie informácie na tel.               
číslach 0903 155 346 (p.Ivan) a 0907 552 356 (p. Tapfer). 
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 €). 
5. Ospravedlnenia R na MFS zasielajte na email delegovanie@gmail.com  
 
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. Žiadame ŠK Lesy Banská Belá o bezodkladnú úhradu MZF 05/2019. Potvrdenie o úhrade              
je klub následne povinný zaslať na email obfzzh@futbalnet.sk. Do uhradenia MZF má klub             
pozastavené matričné úkony a nie je možné akceptovať jeho prihlášku/prihlášky do súťaží            
súťažného ročníka 2019/2020. 
2. Na základe podnetu TJ Inter Horná Ves vo veci neuhradenej faktúry klubom ŠK Lesy               
Banská Belá - medzioddielová pohľadávka v zmysle RS ObFZ ZH 2018/2019 čl. XXIV/2, za              
nevycestovanie ŠK Lesy Banská Belá na MFS 23. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET              
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dospelých, TJ Inter Horná Ves - ŠK Lesy Banská Belá, ukladá klubu ŠK Lesy Banská Belá                
povinnosť uhradiť uvedenú faktúru klubu TJ Inter Horná Ves v termíne do 26.06.2019.             
Faktúru vo výške 150,25 € je potrebné uhradiť na účet TJ Inter Horná Ves, IBAN: SK53 0200                 
0000 0022 7363 1851. Takisto upozorňuje ŠK Lesy Banská Belá, že vzhľadom ku skutočnosti,              
že klub si zásielku, zaslanú dňa 23.05.2019 z pošty Kremnica neprevzal a bola vrátená              
odosielateľovi dňa 12.06.2019, bola mu klubom TJ Inter Horná Ves uvedená faktúra zaslaná             
na klubový email ŠK Lesy Banská Belá. Potvrdenie o úhrade je klub ŠK Lesy Banská Belá                
povinný zaslať na emaily dusanpovazan222@gmail.com a obfzzh@futbalnet.sk. 
3. 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). 
4. 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. 
5. 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. 
6. 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. 
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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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