
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 31-2019/2020 zo dňa 26.03.2020 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 
I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok): 
1. VV ObFZ, hlasovaním per rollam dňa 25.03.2020, schválil: 

a) zrušenie jarnej časti všetkých súťaží ObFZ Žiar nad Hronom súťažného rončíka 2019/2020, 
b) anulovanie výsledkov všetkých doteraz odohraných MFS oblastných súťaží ObFZ Žiar nad            
Hronom súťažného ročníka 2019/2020, 
c) zo VI. ligy a zo VII. ligy ObFZ Žiar nad Hronom v náväznosti na súťažný ročník 2020/2021 nikto                   
nepostúpi ani nezostúpi, 
d) štart v VI. lige v súťažnom ročníku 2020/2021 má garantovaný, v prípade záujmu a riadneho                
prihlásenia, maximálne tých 15 účastníkov, ktorí dokončili jesennú časť súťažného ročníka           
2019/2020, 
e) štart v VII. lige a mládežníckych súťažiach sa v súťažnom ročníku 2020/2021 bude riadiť bežným                
postupom, ktorý je zavedený pre prihlasovanie do súťaží (teda bez obmedzení). 

 
II. Komisia rozhodcov (predseda Zdenko Ivan): 
1.  Oznamuje R, že predbežný termín letného semináru a fyzických previerok bude 12.07.2020 (nedeľa). 
 
III. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Ruší: 

a) všetky avizované zrazy PPTF v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 (30.03.2020, 
06.04.2020, 04.05.2020, 25.05.2020), 
b) zrazy výberu ObFZ Žiar nad Hronom U11 v dňoch 30.03.2020 a 06.04.2020. 

 
IV. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2020/2021, všetky súťaže dospelých - 02.08.2020;            
samozrejme len v prípade, ak to aktuálna epidemiologická situácia dovolí a nebude to v rozpore s                
usmernením Vlády SR a Ústredného krízového štábu SR. 
 
V. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Oznamujeme, že vzhľadom na zrušenie jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 a anulovanie celého              
súťažného ročníka, matrika ObFZ od 25.03.2020 neschvaľuje žiadne transfery. 
 

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 budú funkčné len do 31.03.2020. Po tomto termíne už emaily,                
zaslané na adresy so starou doménou, nebudú doručené. 

 
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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