
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 23-2019/2020 zo dňa 19.12.2019 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 

Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom ďakuje všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom,           
rozhodcom, delegátom, žurnalistom, obchodným partnerom a všetkým futbalovým fanúšikom v          
regióne okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom za spoluprácu a            
porozumenie v uplynulom kalendárnom roku 2019. 
Zároveň všetkým želá príjemné Vianočné sviatky a v novom roku 2020 veľa osobných,             
pracovných a športových úspechov. 

Opätovne a v predstihu upozorňujeme na zmenu v RS čl. XVIII (vyhotovovanie videozáznamu zo              
stretnutia). V zmysle novelizácie od jarnej časti sezóny 2019/2020 v MFS VI. ligy dospelých je               
usporiadajúci FK povinný prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 48 hod. po MFS            
nahrať videozáznam z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF na https://video.sportnet.online/login            
a v MFS VII. ligy dospelých je usporiadajúci FK, v prípade udelenia ČK alebo ČK po 2. ŽK,                  
povinný prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 48 hod. po MFS nahrať videozáznam z             
MFS do modulu na nahrávanie v ISSF na https://video.sportnet.online/login. 
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 https://video.sportnet.online/login. 
Návod pre používateľov videoarchívu: https://www.futbalsfz.sk/videoarchiv-navod 

Zmena emailových adries ObFZ Žiar nad Hronom: 
Oznamujeme, že emailové adresy ObFZ Žiar nad Hronom boli prevedené na doménu futbalsfz.sk. Nové emailové               
adresy: 
ObFZ Žiar nad Hronom: obfzzh@futbalsfz.sk  
Sekretár, matrikár, správca súťaží: tomas.gemza@futbalsfz.sk  
Doterajšie emailové adresy s doménou futbalnet.sk zatiaľ ostávajú funkčné. 

 
I. Komisia rozhodcov (predseda Zdenko Ivan): 
1. Oznamuje R, že zimný seminár sa uskutoční v mesiaci február 2020. Presný termín a miesto bude v                  
dostatočnom čase zverejnené cez US a email. 
Žiadame všetkých R, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti zariadili tak, aby sa uvedeného seminára                
mohli zúčastniť. Predpísané oblečenie na ZS je polokošeľa ObFZ a tepl.súprava značky Meva.  
2. Oznamuje záujemcom o funkciu rozhodcu, že predlicenčný vzdelávací seminár sa uskutoční v dňoch 25.-               
26.1. a 1.- 2.2.2020. Bližšie informácie získate  na e-mailovej adrese delegovanie@gmail.com. 
 
II. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Oznamujeme, že od 23. decembra 2019 do 7. januára 2020 (vrátane) je kancelária ObFZ Žiar nad                 
Hronom zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Sekretariát v uvedených dňoch NEPRACUJE!           
Transfery (len prestupy s obmedzením!) budú od 02.01.2020 priebežne schvalované (do 3 dní, v zmysle               
Registračného a prestupového poriadku SFZ), zvyšnú administratívu bude sekretariát vybavovať od           
stredy 8. januára 2020. 
2. RaPP SFZ čl. 19/2 - Registračné obdobia pre prestup amatéra v zimnom registračnom období: 
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 
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e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia) - rieši sa s                
matrikou SFZ! 
3. V prípade, že má FK záujem o hráča pri splnení ustanovení RaPP čl. 15/5 a 6 môže s použitím formulára                     
„Žiadosť o dočasnú registráciu hráča“ postupovať aj v čase mimo registračného obdobia s výnimkou obdobia               
01.05. do 15.07. príslušného roku.  
4. 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. 
5. 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. 
 
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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