
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 28-2019/2020 zo dňa 28.02.2020 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 

Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry (MZF) je 10 dní. Zároveň odporúčame             
uhrádzať MZF bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet. V prípade neuhradenia MZF             
(resp. aspoň dôveryhodného zdokladovania platby) v stanovenom termíne bude FK bez ďalšieho            
upozornenia postúpený k riešeniu Športovo-technickou komisiou, resp. Disciplinárnou komisiou. 

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. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta): 
1. Začiatok jarnej časti 2019/2020 v súťažiach dospelých: 

VI. liga: 21. - 22.03.2020 
VII. liga: 11. - 12.04.2020 

 
II. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč): 
1. Začiatok jarnej časti 2019/2020 v súťažiach mládeže: 

Futbalshop.sk liga U15: 11. - 12.04.2020 
Oblastné majstrovstvá U11: 16.04.2020 
Oblastné majstrovstvá U9: 15.04.2020 

 
III. Komisia rozhodcov (predseda Zdenko Ivan): 
1. Oznamuje R, že náhradný termín ZS sa uskutoční dňa 29.02.2020 od 10:00 v priestoroch Mestského                
futbalového štadióna v Žiari nad Hronom. Poplatok za náhradný termín semináru je 20€. 
2. Žiada R o doručenie lekárskych prehliadok do 17.03.2020. 
3. Ukončenie činnosti R - Lucia Pukanová - KR úprimne ďakuje za činnosť. 
4. Oznamuje zmenu tel. čísla:  Molnári Miroslav  0940 581 588.  
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5. Žiada R o aktualizáciu ospravedlnení na jarnú časť súť. ročníka 2019/2020 (prac. dni, soboty atď).                
Zároveň žiada o dodržiavanie lehoty zasielania ospravedlní 10 dní vopred. Všetky ospravedlnenia je             
potrebné zaslať na email: delegovanie@gmail.com 
6. Oznamuje R, že predbežný termín letného semináru a fyzických previerok bude 12.07.2020 (nedeľa). 
 
IV. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV: 
Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ → Tréneri → Vzdelávanie. 

a) 11.03.2020, Zvolen - Seminár trénerov UEFA Grassroots C/UEFA B licencie (v rozsahu 5              
hodín) – organizátor TMK SsFZ a TMK ObFZ Zvolen. Prihlášky je potrebné zaslať (len              
elektronickou formou) do 01.03.2020. 
Bližšie informácie: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/02/93affca2-f513-4472-9be1-
94dbf9b9f313.pdf 

 
V. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2020/2021, všetky súťaže dospelých - 02.08.2020. 
2. Upozorňujeme: 

a) 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. 
 
VI. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. 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), 
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia) - rieši sa s                
matrikou SFZ! 
2. 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.  
3. 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. 
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) 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. 

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@futbalsfz.sk) a v prílohe (sken)              
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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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