
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 32-2019/2020 zo dňa 02.04.2020 - 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 Disciplinárnou komisiou. 

 
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 seminára a fyzických previerok je 12.07.2020 (nedeľa). 
 
III. 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 nariadením                 
Vlády SR a Ústredného krízového štábu SR. 
 
IV. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. V nasledujúcom období bude v zmysle RaPP čl. 19/2 možné podávať žiadosť o prestup amatéra: 

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) - matrika SFZ. 

 

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 sú od 01.04.2020 nefunkčné. 

 
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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