
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 04-2019/2020 zo dňa 25.07.2019 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 

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). 

Vzhľadom k dovolenkovému obdobiu žiadame FK, aby transfery riešili v dostatočnom predstihu. 

 
I. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč): 
1. Zaradenie družstiev žiakov U15 v súťažnom ročníku 2019/2020:  
Futbalshop.sk liga U15 (malý futbal žiaci): 
1. TJ Prestavlky (SO ÚHČ dospelých), 2. TJ Lovča (NE 10:00), 3. TJ PS Hliník nad Hronom (NE 11:00), 4.                    
ŠKF Kremnica, 5. ŠK Lesy Banská Belá, 6. OFK Štart Prenčov, 7. TJ OŠK Stará Kremnička (SO 150 min.                   
pred ÚHČ dospelých), 8. TJ Sokol Trnavá Hora, 9. FK Filjo Ladomerská Vieska (NE 10:00), 10. TJ                 
Družstevník Lovčica-Trubín (NE 150 min. pred ÚHČ dospelých), 11. OŠK Hodruša-Hámre (NE 150 min.              
pred ÚHČ dospelých), 12. TJ Partizán Veľká Lehota (SO ÚHČ dospelých) 
Súťaž je vyžrebovaná na Futbalnete a v ISSF. Žiadame v tejto súvislosti FK, aby si skontrolovali                
vyžrebovania, či majú správne uvedený požadovaný deň a hrací čas a v prípade nezrovnalostí informovali o                
tejto skutočnosti KM, podaním na komisiu v elektronickej podateľni ISSF. V tejto súvislosti dávame do               
pozornosti aktualizovanú termínovú listinu súťažného ročníka 2019/2020, už aj s termínami Futbalshop.sk            
ligy U15. 
2. Upozorňuje FK Futbalshop.sk ligy U15: 

a) vzhľadom na rekonštrukciu športového domu futbalového štadióna OŠK Hodruša-Hámre          
(podanie OŠK Hodruša-Hámre pod číslom ID111473) a schválenia VV ObFZ Žiar nad Hronom, odohrá v               
opačnom poradí doma hrané MFS v mesiaci august a september 2019 na ihrisku súpera (v jesennej časti                 
sezóny 2019/2020 na ihrisku súpera, v jarnej časti sezóny 2019/2020 na domácom ihrisku). V prípade, že                
rekonštrukcia nebude ukončená do konca septembra, predĺží toto opatrenie KM aj na zostávajúce doma hrané               
MFS v jesennej časti. 
3. KM eviduje prihlášky nasledovných družstiev mládeže do zvyšných súťaží pre súťažný ročník             
2019/2020: 
Oblastné majstrovstvá žiačky WU15 (minifutbal žiačky) - 1 prihlásený: OŠK Brehy 
Oblastné majstrovstvá U13 (malý futbal mladší žiaci) - 1 prihlásený: OŠK Brehy 
Oblastné majstrovstvá U11 (prípravka) - 11 prihlásených: OŠK Hodruša-Hámre, MFK Žarnovica, TJ PS             
Hliník nad Hronom, FK Vyhne, FK Sitno Banská Štiavnica, TJ Partizán Župkov, ŠKF Kremnica, FK               
POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, OŠK Brehy, MFK Nová Baňa “A”, MFK Nová Baňa               
“B” 
Oblastné majstrovstvá U9 (mladšia prípravka) - 3 prihlásení: OŠK Brehy, MFK Nová Baňa, FK              
POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 
Žiadame FK, aby v prípade záujmu o účasť v mládežníckych súťažiach ObFZ obratom svoje družstvá               
prihlásili. Ide najmä o súťaže WU15 a U13, ktoré v prípade aktuálnych nízkych počtov prihlásených               
družstiev nebudú otvorené. 
 
 
 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/2019/07/03b69320-bca1-4a7a-adf4-62d2137b6ebd.pdf


4. Napriek pôvodnému návrhu ponechal VV SFZ v novele Súťažného poriadku v platnosti inštitút              
striedavého štartu (SP čl. 28/8), avšak len v kategóriách žiakov a dorastu a medzi klubmi v regionálnej                 
súťaži a oblastnej súťaži. Striedavý štart v našich podmienkach nie je možné uzatvoriť medzi FK               
Pohronie a klubom oblastnej súťaže v kategórii žiakov a taktiež nie je možné uzatvoriť takúto dohodu                
pre vekovú kategóriu prípravka. Dohodu o striedavom štarte sú zainteresované kluby povinné predložiť             
prostredníctvom ISSF na schválenie riadiacemu orgánu svojej súťaže najneskôr 3 dni pred začiatkom             
jesennej časti alebo jarnej časti súťaže. Upozorňujeme, že klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku               
len jednu dohodu o striedavom štarte toho istého hráča. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku                
najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo. 
 
II. Komisia rozhodcov (predseda Zdenko Ivan): 
1. Oznamuje R, že náhradný letný seminár spolu s FP sa uskutoční dňa 28. júla 2019 od 8:00 na mestskom                     
futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom. Program LS bol zaslaný na email. FP budú vo formáte beh                 
20x75m (20s) + chôdza 20x25m (22s). 
Predpísané oblečenie na LS je polokošeľa ObFZ a trenírky Meva. Poplatok za seminár v náhradnom termíne                
je 15€. Semináru a FP sa zúčastnia títo R: Osvald, Šipkovský, Belička, Abrahám, Di Carlo, Knap, Nosál                 
(všetci FP + LS), Foltán (FP), Mokáň (FP), Šimič (LS), Valo (LS). Účasť menovaných je povinná a je                   
podmienkou k zaradeniu na NL pre súťažný ročník 2019/2020. 
2. Žiada všetkých R, aby najneskôr do 30.7.2019 uhradili členský poplatok na nový súťažný ročník               
2019/2020. Tí R, ktorí nemajú vydaný RP, sú povinní si ho vyžiadať najneskôr v termíne do 30.7.2019.  
3.  Na oficiálnej webovej stránke SFZ sú zverejnené aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2019, nájdete ich 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 €). 
5. Žiada všetkých R o aktualizáciu prípadných dlhodobých ospravedlnení (pracovné dni, soboty a pod.) pre               
jesennú časť SR 2019/2020 a to najneskôr do 30.07.2019 na emailovú adresu delegovanie@gmail.com  
6. Oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R po skončení súťažného ročníka 2018/19 stratili platnosť.              
Zároveň v termíne do 30.07.2019 si môžu uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a pre súťažný                 
ročník 2019/2020 formou písomného zdôvodnenia prezidentom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky          
je potrebné zasielať výhradne na emailovú adresu delegovanie@gmail.com  
7. Oznamuje klubom, že sú povinné v zmysle Rozpisu súťaží 2019/2020 uzatvoriť Zmluvu o klubovej               
príslušnosti R do 30.08.2019. Nominačná listina R na súťažný ročník 2019/2020 bude zverejnená do              
30.07.2019. Kópie zmlúv je potrebné zaslať na emailovú adresu delegovanie@gmail.com. 
 
III. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Prihlášky do súťaží pre nový súťažný ročník 2019/2020: 

a) prihlášky družstiev žiačok pre nový súťažný ročník 2019/2020 si FK aktivujú cez ISSF →               
Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne do: 
Oblastné majstrovstvá WU15 (minifutbal žiačky): 15.08.2019 (vrátane) 
Prihlášku je potrebné vytvoriť za každé družstvo jednotlivo. 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 
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2. 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. 
 
IV. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Postup v hráča, či inej osoby, pri ktorej sa v ISSF objavuje text o neuhradenom členskom poplatku.                  
Každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup: klik na                
ikonu Môj účet a vyplniť fakturačné údaje, ktoré je nutné potvrdiť - zmeniť. Následne klikne na Moje                 
členské poplatky a vygeneruje si FA. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia. 
2. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov                
ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V            
opačnom prípade registračné miesto na SsFZ žiadosť zamietne. 
3. Dňa 18.06.2019 bola výkonným výborom (VV) 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-86
42-34e117d271c6.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-d937-4bd5-9e
38-41e9ca53339e.docx  
3.) Konsolidované znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ - odkaz: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/2019/06
/66a159df-d579-4819-bb32-1d1918b1bd14.pdf  

4. Dňa 18.06.2019 bola VV SFZ schválená novela Súťažného poriadku. 
1.) Novela Súťažného poriadku - odkaz: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/5db32d35-e61c-4f52-b9
8e-e378b1bfc594.pdf  
2.) Konsolidované znenie Súťažného poriadku SFZ - odkaz: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d
9c-336668a5ea1b.pdf 

5. Do uhradenia medzioddielovej pohľadávky TJ Inter Horná Ves (faktúra) má klub ŠK Lesy Banská               
Belá pozastavené matričné úkony. 
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6. Upozorňujeme: 
a) 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. 

b) 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. 
7. 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. 
8. 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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