
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 11-2019/2020 zo dňa 12.09.2019 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 

UPOZORNENIA: 
1. Dôrazne upozorňuje FK, ktorých družstvá hrajú mládežnícke súťaže ObFZ, aby do zápisov o              
stretnutí uvádzali len hráčov, ktorí v danom stretnutí skutočne nastúpia. Táto povinnosť bude             
námatkovo kontrolovaná a zistené nedostatky budú riešené v zmysle SP a RS. 
2. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov                
ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, nahrávali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V            
opačnom prípade registračné miesto ObFZ žiadosť zamietne. 
3. VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 12.08.2019 prijal systém kontroly platnosti trénerských licencií              
prostredníctvom ISSF. O tejto skutočnosti informoval v úradnej správe ObFZ č. 07-2019/2020. Vyzýva             
preto FK a prostredníctvom nich aj trénerov jednotlivých kolektívov, aby si prekontrolovali platnosť             
svojich trénerských licencií v prípade končiacej (skončiacej) platnosti si ju obnovili formou            
doškoľovacieho seminára s upozornením, že od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 bude nutné v              
VI. lige DOUBLE STAR BET uviesť v zápise o stretnutí na pozícii hlavného trénera osobu s platnou                 
trénerskou licenciou (UEFA PRO, UEFA A, UEFA B alebo UEFA Grassroots C). Zároveň             
upozorňujeme, že od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 bude v VI. lige DOUBLE STAR BET               
nastavená kontrola platnosti trénerských licencií. Nesplnenie uvedených podmienok bude viesť k           
nemožnosti uzavrieť zápasovú súpisku a ku znemožneniu vytvorenia elektronického zápisu z MFS. V             
takom prípade bude takýto FK po každom MFS odstúpený na riešenie DK. 

Hráč mesiaca ObFZ Žiar nad Hronom 
ObFZ Žiar nad Hronom, spolu s partnerom Futbalshop Levice & Bratislava, vyhlasuje celosezónnu             
anketu Hráč mesiaca ObFZ Žiar nad Hronom. 
Hráč mesiaca bude v súťažiach ObFZ Žiar nad Hronom vyhlásený za mesiace august, september a               
október v jesennej časti a apríl, máj a jún v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020. Nehlasuje sa v                  
mesiacoch november 2019 a marec 2020. 
Ako bude vyzerať hlasovanie a kto bude víťaz? 
Po každom kole súťaží ObFZ Žiar nad Hronom, počnúc 2. kolom, hraným 10. a 11. augusta 2019, vyberie                  
tréner každého družstva VI. a VII. ligy meno súperovho hráča, ktorý bol podľa jeho mienky najlepším                
hráčom súperovho družstva. Toto meno a priezvisko, spolu s klubovou príslušnosťou hráča a menom a               
priezviskom hlasujúceho trénera, pošle najneskôr 48 hodín po skončení stretnutia na email            
obfzzh@futbalnet.sk alebo SMS správou na telefónne číslo 0908 933 715. Hlasovať môžu len             
kvalifikovaní tréneri s platnou trénerskou licenciou, ktorí sú oficálne vedení v zápisoch o stretnutí. 
Hlasy pre jednotlivých hráčov budú zratávané a po konci mesiaca bude zverejnený Hráč mesiaca, ktorý v                
danom mesiaci získal najviac hlasov trénerov. Hráč mesiaca získa od spoločnosti Futbalshop Levice &              
Bratislava nové kopačky. 
ŽIADAME KVALIFIKOVANÝCH TRÉNEROV, ABY SA DO HLASOVANIA ZAPÁJALI! 

 
I. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta): 
1. Zamieta žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia v zmysle SP čl. 36/1: 

a) 7. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET, TJ OŠK Stará Kremnička - TJ Olympic Ihráč:                
zamietnutie žiadosti klubovým ISSF manažérom súpera. MFS sa odohrá v pôvodne vyžrebovanom termíne             
(14. 9. 2019 o 15:30 hod.). 
2. Nedostatky v zápisoch o stretnutí: 

a) 6. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET, TJ Hronská Dúbrava - TJ Ostrý Grúň: neuvedený                
výsledok konfrontácie (R: Stanislav Pružina). 
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3. Upozorňuje FK: 
a) na zmenu SP čl. 43 - Registračný preukaz a identifikácia hráča - identifikáciu a konfrontáciu                

hráčov je možné vykonať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF, 
b) na zmenu SP čl. 49 - konfrontácia - Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni                

družstiev, u mládeže aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje            
jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa              
údajov a fotografie v ISSF. 

c) na lavičke náhradníkov môžu byť prítomní len hráči a funkcionári mužstva, ktorí sú              
uvedení v elektronickom zápise. V prípade, že osoba nie je uvedená v zápise o stretnutí nemôže byť                 
prítomná ani na lavičke náhradníkov. Delegované osoby sú zodpovedné za kontrolu lavičky            
náhradníkov. Ak delegovaná osoba udelí žltú (resp. červenú kartu) funkcionárovi na lavičke            
náhradníkov, do zápisu o stretnutí uvedie: meno a priezvisko, registračné číslo, funkciu, ktorá je              
uvedená v zápise o stretnutí pre danú osobu a dôvod udelenia žltej (resp. červenej) karty, 

d) žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretntia bude ŠTK akceptovať v zmysle SP čl. 36/1                
(predložiť dohodu minimálne 10 dní pred termínom stretnutia). V prípade preloženia MFS zo soboty              
na nedeľu, schváli ŠTK dohodu ak ÚHČ bude stanovený najneskôr 180 minút pred ÚHČ dospelých. 

e) v prípade ak MFS rozhoduje laik, je klubový manažér ISSF po odohraní MFS zodpovedný               
za nahratie všetkých informácií o MFS de elektronického zápisu, ktoré priebežne uloží. Správca             
súťaže po kontrole elektronického zápisu následne elektronický zápis uzavrie.  
 
II. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč): 
1. Doplnenie (oprava) Rozpisu súťaží ObFZ Žiar nad Hronom: 

a) čl. XIV. Pravidlá pre súťaže Oblastné majstrovstvá U11 (prípravka) a Oblastné majstrovstvá U9 (                
mladšia prípravka): číslo 2/k - Rozhodcovia: delegovaný rozhodca alebo klubový rozhodca/laik, v            
prípade klubového rozhodcu Zápis vyhotovuje domáci klubový alebo tímový manažér - schvaľuje            
nominácie domácich a hostí a vytvorí zápis zo stretnutia. Nasledujúci pracovný deň Zápis v systéme               
schváli správca súťaže s výsledkom 0:0. 
2. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia v zmysle SP čl. 36/2: 

a) 2. kolo OM U11, FK Vyhne - MFK Žarnovica, dňa 08.10.2019 ( utorok ) o 16:00 hod., 
b) 9. kolo OM U9, MFK Nová Baňa - FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, dňa                 

20.09.2019 (piatok) o 16:00 hod. 
3. Nedostatky v zápisoch o stretnutí: 

a) 1. kolo OM U11, MFK Žarnovica - OŠK Brehy: chýba hlavný usporiadateľ v ZoS, 
b) 1. kolo OM U11, ŠKF Kremnica - FK Sitno Banská Štiavnica: neuvedený výsledok konfrontácie, 
c) 1. kolo OM U11, TJ Partizán Župkov - OŠK Hodruša-Hámre: chýba hlavný usporiadateľ v ZoS. 

4. Upozorňuje FK: 
a) Futbalshop.sk ligy U15, OM U11 a OM U9, aby do zápisov o stretnutí uvádzali len hráčov, ktorí v                   

danom stretnutí skutočne nastúpia, 
b) na zmenu SP čl. 43 - Registračný preukaz a identifikácia hráča - identifikáciu a konfrontáciu                

hráčov je možné vykonať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF, 
c) na zmenu SP čl. 49 - konfrontácia - Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni                

družstiev, u mládeže aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje            
jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa              
údajov a fotografie v ISSF. 

d) žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretntia bude KM akceptovať podanú v zmysle SP              
čl. 36/1 (predložiť dohodu minimálne 10 dní pred termínom stretnutia) a článku VI/7 Rozpisu súťaží               
ObFZ Žiar nad Hronom 2019/2020. V prípade nedodržania citovaných ustanovení je riadiaca komisia             
oprávnená žiadosť NESCHVÁLIŤ. 



e) na zmenu v pravidlách pre súťaž Futbalshop.sk liga U15, Rozpis súťaží ObFZ Žiar nad Hronom,                
kap. XXII, článok 1, ods. h: “Pravidlo 11 PF Hráč mimo hry platí v území 10 metrov od bránkovej čiary                    
smerom do ihriska” 
 
III. Disciplinárna komisia (predsedníčka Karina Tapferová): 
19. Michal Henžel 1237044, TJ Družstevník Pitelová, ČK po 2xŽK, DK udeľuje 1S "N" podľa čl. 37/3 DP                  
od 12.09.2019. 
20. Lukáš Rybár 1199850, TJ Tatran Bzenica, ČK po 2xŽK, DK udeľuje 1S "N" podľa čl. 37/3 DP od                   
12.09.2019. 
21. Pavel Macko 1174412, TJ Družstevník Lovčica-Trubín, ČK po 2xŽK, DK udeľuje 1S "N" podľa čl.                
37/3 DP od 12.09.2019. 
22. Jaroslav Beňovský 1211263, ŠK Voznica, ČK za HNS podľa čl. 49/1b DP, DK udeľuje 3S "N" podľa                  
čl. 49/2b DP od 12.09.2019. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
23. Branislav Mikloš 1057798, TJ Sokol Travá Hora, ČK za HNS podľa čl. 46/1a DP, DK udeľuje 1S "N"                   
podľa čl. 46/2 DP od 12.09.2019. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
24. Martin Čakloš 1167266, OŠK Brehy, ČK po 2xŽK, DK udeľuje 1S “N” podľa čl. 37/3 DP od                  
12.09.2019. 
25. Michal Šlavka 1145210, OŠK Brehy, ČK po 2xŽK, DK udeľuje 1S “N” podľa čl.37/3 DP od                 
12.09.2019. 
DK si Vás dovoľuje informovať, že dňa 22.augusta 2019 bola členmi VV SFZ schválená novela               
Disciplinárneho poriadku SFZ (ďalej len DP). 
Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) v Škótsku            
(Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia Pravidiel futbalu 2019/20. Jedna z               
týchto zmien, okrem iných, bola schválená po dvojročnom celosvetovom experimente a týka sa zavedenia              
ŽK a ČK pre členov realizačných tímov za nešportové správanie. 
Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu reagovala na vyššie uvedenú zmenu pravidiel futbalu            
prijatú IFAB, a to novelizáciou ustanovení týkajúcich sa tzv. napomínaní a vylúčení t. j. udeľovania ŽK a                 
ČK. Konkrétne bol navrhnutý obdobný systém tzv. “automatického” ukladania disciplinárnej sankcie (bez            
konania pred DK) ako v prípade trestania hráčov s tým rozdielom, že členovi realizačného tímu bude                
automaticky uložené pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 stretnutie za 3 napomínania (ŽK) a              
následne za každé druhé napomenutie - teda za 5. v poradí, 7. v poradí atď. (Pri udeľovaní napomenutí                  
hráčov sa nič nemení. Hráčom sa ukladá disciplinárna sankcia na 1 súťažné stretnutie naďalej podľa aktuálne                
platného a účinného Disciplinárneho poriadku SFZ, a to po 5., ďalej po 9, a každom ďalšom 3. napomínaní).                  
Za vylúčenie po 2. ŽK bude automaticky ukladané pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 stretnutie.               
V uvedenom prípade sa novela DP dotýka najmä ustanovení článku 37 DP.  
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). 
 
IV. Komisia rozhodcov (predseda Zdenko Ivan): 
1. Na oficiálnej webovej stránke SFZ sú zverejnené aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2019, nájdete ich TU. 
2. Upozorňuje R na dodatočnú zmenu v PF, Pravidlo 16 Kop od brány. Kompletné usmernenie bolo zaslané  
všetkým rozhodcom na email. KR zároveň žiada všetkých R, aby túto zmenu odprezentovali pred MFS               
vedúcim, trénerom a kapitánom družstiev.  
3. 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 zasielať na emailovú adresu delegovanie@gmail.com. 
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4. Upozorňuje rozhodcov na zmenu v pravidlách pre súťaž Futbalshop.sk liga U15, Rozpis súťaží ObFZ               
Žiar nad Hronom, kap. XXII, článok 1, ods. h: “Pravidlo 11 PF Hráč mimo hry platí v území 10 metrov                    
od bránkovej čiary smerom do ihriska” 
5. Oznamuje zmenu tel. čísla:  Foltán Ľubomír 0917 459 757  
 
V. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
ŠKOLENIA TRÉNEROV: 
1. Oznamuje, že Technický úsek SFZ - vzdelávanie trénerov: 

a) v spolupráci s TMK ObFZ Prievidza, v termíne 29.09.2019 až 10.12.2019 v Prievidzi organizuje               
školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie, pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Prihlásiť sa na              
školenie je možné do 15.09.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a             
záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ → Tréneri → Školenia (priamy link: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/08/18324c7a-09df-4357-8d38-a142d5
977d9c.pdf). 

b) v spolupráci s TMK ObFZ Nitra, v termíne 12.10.2019 až 07.12.2019 v Nitre organizuje školenie                
trénerov UEFA Grassroots C licencie, pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Prihlásiť sa na školenie              
je možné do 30.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej             
prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ → Tréneri → Školenia (priamy link: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/09/be2a2ab7-0dfb-417e-8b2d-3f850eb
532da.pdf). 
Školenia trénerov dávame do pozornosti najmä FK VI. ligy DOUBLE STAR BET, keďže od jarnej               
časti 2019/2020 bude pre ne povinnosť mať v Zápise zo stretnutia kvalifikovaného trénera s platnou               
licenciou. ObFZ Žiar nad Hronom v blízkom období takéto školenie organizovať neplánuje! 
ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV: 
2. Oznamuje trénerom: 

a) TMK ObFZ Nitra, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 11.11.2019 v Zlatých Moravciach organizuje              
seminár trénerov UEFA Grassroots C a B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v                
rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 05.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v                
časti SFZ → Tréneri → Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk (priamy link: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/09/7901a201-e065-4783-a3b9-1a61e8
51ae71.pdf) 
 
VI. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. 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 
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VII. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 

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). 

1. Oznamujeme: 
a) klubom, ktoré majú družstvá mladších žiakov v súťažiach SsFZ, že SsFZ vydistribuoval na              

sekretariát ObFZ medaily pre hráčov, 
b) klubom územnej príslušnosti ObFZ Žiar nad Hronom, štartujúcim v súťažiach SsFZ, že SsFZ pre               

ne vydistribuoval na sekretariát ObFZ Rozpis súťaží vo futbale SsFZ 2019/2020. 
Pre prevzatie medailí a rozpisov je potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom číslo 0908 933                
715. 
2. Postup v prípade 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. 
3. Na základe konzultácie s predkladateľom zmien RaPP a Matrikou SFZ upozorňujeme, že i v prípade                
hráčov neštartujúcich v súťažiach určené obdobie (viac ako 24 mesiacov) budú matriky postupovať v zmysle               
čl. 15 bod 10. Prípadne môžu FK postupovať v zmysle RaPP a podať žiadosť o transfer takéhoto hráča. 
4. Dňa 18.06.2019 bola výkonným výborom (VV) SFZ schválená výrazná novela Registračného a             
prestupového poriadku SFZ: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/2019/06/66a159
df-d579-4819-bb32-1d1918b1bd14.pdf  
5. Dňa 18.06.2019 bola VV SFZ schválená novela Súťažného poriadku SFZ: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-3366
68a5ea1b.pdf 
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. 

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/2019/06/66a159df-d579-4819-bb32-1d1918b1bd14.pdf
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/2019/06/66a159df-d579-4819-bb32-1d1918b1bd14.pdf
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf
http://csm.sportnet.online/userdata/f/u/t/futbalsfz.sk/7b/9e/7b9e4220-f426-48a1-be58-46fe5bbe6592.pdf
mailto:obfzzh@futbalnet.sk
https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob
mailto:helpdesk@futbalnet.sk


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. 

http://my.sportnet.online/
http://video.sportnet.online/
https://www.futbalsfz.sk/videoarchiv-navod
http://www.obfzzh.sk/

