
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 35-2019/2020 zo dňa 25.06.2020 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 

Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2020/2021 si FK aktivujú cez ISSF →              
Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne od 21.05.2020 do 28.06.2020 (vrátane). Po              
tomto termíne bude počet družstiev v jednotlivých súťažiach dospelých uzavretý a zaradenie            
nebude nárokovateľné. 

Letné registračné obdobie: 
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestupy, 
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - prestupy s               

obmedzením, 
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia) - prestupy zo               

zahraničia (rieši výlučne matrika SFZ). 

 
I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok): 
1. VV ObFZ, na svojom zasadnutí dňa 18.05.2020, okrem iného: 

a) schválil nekonanie letného aktívu ŠTK (bližšie informácie v správe ŠTK), 
b) schválil vrátenie matričných poplatkov klubom za transfery hráčov, schválené v zimnom            

registračnom období (1.1. - 31.3.2020). Ich uplatnenie bolo rozhodnutím o zrušení súťaží zmarené. Vrátenie              
týchto prostriedkov vykoná sekretariát ObFZ dotknutým klubom formou mínusovej položky v MZF (z             
technických dôvodov bude suma vrátená vo faktúre za mesiac 07/2020), 

c) schválil návrh termínovej listiny súťažného ročníka 2020/2021, 
d) schválil nariadenia a termíny k prihláškam do súťaží pre súťažný ročník 2020/2021 (bližšie              

informácie v správe úseku riadenia súťaží a ISSF). 
2. VV ObFZ, hlasovaním per rollam dňa 09.06.2020: 

a) schválil výšku štartovného v súťažnom ročníku 2020/2021 takto: 
VI. liga dospelých s mládežou: 50 € 
VI. liga dospelých bez mládeže: 50 € + 500 € 
VII. liga dospelých: 50 € 
Mládež: bez štartovného 

 
II. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Začiatok nového súťažného ročníka 2020/2021, všetky súťaže dospelých - 02.08.2020 (v prípade, ak to               
aktuálna epidemiologická situácia dovolí a nebude to v rozpore s nariadením príslušných orgánov). 
2. Prihlášky do súťaží pre nový súťažný ročník 2020/2021: 
a) prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2020/2021 si FK aktivujú cez ISSF →               
Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne od 21.05.2020 do 28.06.2020 (vrátane). Po              
tomto termíne bude počet družstiev v jednotlivých súťažiach dospelých uzavretý. 
b) prihlášky družstiev mládeže pre nový súťažný ročník 2020/2021 si FK aktivujú cez ISSF →               
Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne od 21.05.2020 do: 

Futbalshop.sk liga U15 (malý futbal žiaci): 14.07.2020 (vrátane) 
Oblastné majstrovstvá U13 (malý futbal mladší žiaci): 28.07.2020 (vrátane) 
Oblastné majstrovstvá U11 (prípravka): 28.07.2020 (vrátane) 
Oblastné majstrovstvá U9 (mladšia prípravka): 28.07.2020 (vrátane) 
Oblastné majstrovstvá WU15 (minifutbal žiačky): 04.08.2020 (vrátane) 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/2020/05/d413c97d-a179-46b5-9173-10e643d7e561.pdf


Prihlášku musí FK vytvoriť za každé svoje družstvo jednotlivo (dospelí, žiaci U15, mladší žiaci U13,               
prípravka U11, mladšia prípravka U9, žiačky WU15, príp. iná kategória v súťažiach mimo riadenia ObFZ               
Žiar nad Hronom). V prípade nejasností odporúčame Manuál k elektronickej prihláške v ISSF. 
Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2020. Výška             
štartovného vkladu pre nový súťažný ročník (schválená VV ObFZ dňa 09.06.2020): 
VI. liga dospelých s mládežou: 50 € 
VI. liga dospelých bez mládeže: 50 € + 500 € 
VII. liga dospelých: 50 € 
Mládež: bez štartovného 
3. Upozorňujeme: 

a) na vekové kategórie mládeže platné pre súťažný ročník 2020/2021: 
U19: ročník narodenia 2002 
U17: ročník narodenia 2004 
U15: ročník narodenia 2006 
U13: ročník narodenia 2008 
U12: ročník narodenia 2009 
U11: ročník narodenia 2010 
U10: ročník narodenia 2011 
U9: ročník narodenia 2012 
U6: ročník narodenia 2015 

b) na vekové kategórie jednotlivých súťaží ObFZ platné pre súťažný ročník 2020/2021: 
- súťaže mužov: muži v kategórii od U17 vyššie 
- súťaž U15: chlapci od U10 do U15, dievčatá od U10 do U15 
- súťaž U13: chlapci od U10 do U13, dievčatá od U10 do U15 
- súťaž U11: chlapci od U6 do U11, dievčatá od U6 do U13 
- súťaž U9: chlapci od U6 do U9, dievčatá od U6 do U11 
- súťaž WU15: dievčatá od U10 do U15 

c) FK, aby si doregistrovali chýbajúcich športových odborníkov (napr. videotechnikov v VII. lige 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. 
Zároveň opakovane oznamujeme, že do Zápisu o stretnutí je v oblastných súťažiach do položky              
“Lekár” možné nahrať ktoréhokoľvek zaregistrovaného funkcionára FK. 
 
III. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta):  
1. Letný aktív ŠTK sa fyzicky neuskutoční. Dňa 30.06.2020 zverejní správa súťaží a ŠTK návrh pridelených                
čísel v súťažiach dospelých a zašle klubom elektronický dotazník. Výmena čísel bude možná jedine              
dvojstranným podaním na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF, 7 dní od zverejnenia             
pridelených čísel, teda najneskôr 07.07.2020. Čas na vyplnenie elektronického dotazníka bude 7 dní od jeho               
zaslania štatutárom klubov (podľa údajov v ISSF), teda najneskôr 07.07.2020. 
 
IV. Komisia rozhodcov (predseda Zdenko Ivan): 
1. Oznamuje, že od 1.6.2020 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 (pre všetky súťaže                 
SFZ, s účinnosťou od začiatku nového súťažného ročníka 2020/2021). Ich detailná verzia je zverejnená              
TU. 
2.  Oznamuje R, že predbežný termín letného seminára a fyzických previerok je 12.07.2020 (nedeľa). 
 
 

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/b/f/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/23/99/2399de05-8939-4050-8a4c-2dd65b8835ae.pdf
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V. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Informujeme FK, že od 01.06.2020 budú štatutári aj občianskych združení potrebovať elektronický             
občiansky preukaz s čipom potrebný na elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci voči            
občianskym združeniam. Z toho dôvodu odporúčame štatutárom klubov zriadiť si elektronický občiansky            
preukaz s čipom, v prípade že nie ste jeho držiteľom, resp. požiadať o jeho aktiváciu, aby Vám bol následne                   
vytvorený prístup do elektronickej schránky a aby ste mohli používať elektronické služby. O elektronický              
občiansky preukaz s čipom či jeho aktiváciu možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na              
Slovensku. Výmena starého typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho            
preukazu. Elektronické občianske preukazy s čipom vydáva Slovenská republika od decembra 2013.            
Zriadenie elektronických schránok potrebných na komunikáciu s orgánmi verejnej moci upravuje zákon č.             
305 z roku 2013. Všetky schránky právnických osôb, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a majú sídlo v                  
SR boli aktivované po 1. júli 2017. Ostatným právnickým osobám, teda napríklad aj FK v právnej                
forme občianskeho združenia sa aktivujú od 01.06.2020. 
Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra: 
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/spravy/2020/5/statutari-op 
a na portáli Slovensko.sk: 
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/  
UPOZORNENIE: Uvedenú správu podávame ako informáciu, je to povinnosť voči štátu, nie voči             
futbalovému zväzu. Viac informácií, ako je uvedené v správe, vám podať nevieme. 
 

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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