
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 01-2020/2021 zo dňa 06.07.2020 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 

Operatívne zmeny v termínoch transferov, preregistrácií a striedavých štartov 
Oznamujeme FK, že vzhľadom na predĺženie súťažného ročníka 2019/2020 (pokračovanie I. a II.ligy             
dospelých aj v júli 2020) sa udiali zmeny aj v termínoch transferov, preregistrácií a striedavých štartov v                 
rámci ISSF a to nasledovne: 
1. Letné registračné obdobie: 
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestupy -               
nezmenené, 
b) od 18.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - prestupy s               
obmedzením - ZMENA. 
2. Preregistrácia podľa čl. 15/5 a 6 RaPP: 
a) trvalá (15/5) - od 16.07. do 30.04. - nezmenené, 
b) dočasná (15/6) - od 18.07. do 30.06. - ZMENA. 
3. Striedavý štart podľa čl. 28/8 - 10 SP: 
- od 18.07. - ZMENA. 
Zároveň oznamujeme, že platnosť členského poplatku sa všetkým členom automaticky predĺžila do            
17.07.2020. 
Tieto zmeny platia len jednorázovo, v letnom registračnom období 2020, z dôvodu následkov             
mimoriadnej situácie. 

 
I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok): 
1. VV ObFZ, hlasovaním per rollam dňa 06.07.2020, schválil: 
a) úpravu počtu účastníkov VI. ligy pre súťažný ročník 2020/2021 na 14. Dôvod: VV dňa 25.03.2020 
schválil hlasovaním per rollam, že po nedokončení súťažného ročníka 2019/2020 bude mať účasť v VI. lige 
v novom súťažnom ročníku 2020/2021 garantovaných maximálne tých 15 účastníkov, ktorí dokončili 
jesennú časť súťažného ročníka 2019/2020. Z uvedených tímov sa do súťaže prihlásilo 12, v zmysle SP bola 
zaradená tiež Lovča, ktorá hrala vlani V. ligu, no už o ňu neprejavila záujem, teda dokopy 13 družstiev, 
b) doplnenie počtu účastníkov VI. ligy na párny počet (z 13 na 14). Do súťaže z tohto dôvodu zaraďuje FK 
Vyhne, ktoré boli v tabuľke VII. ligy po jesennej časti nedokončeného súťažného ročníka 2019/2020 na 1. 
mieste a reflektovali na možnosť postupu do VI. ligy, 
c) zaradenie FK do súťaží dospelých (viď správa ŠTK), 
d) Termínovú listinu 2020/2021 pre súťaže dospelých (viď správa ŠTK). 
 
II. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta):  
1. Zaradenie družstiev dospelých a predbežne pridelené čísla v súťažnom ročníku 2020/2021: 
VI. liga: 
1. TJ Sokol Repište, 2. TJ Lovča, 3. TJ Sokol Tekovská Breznica, 4. OŠK Brehy, 5. TJ PS Hliník nad                    
Hronom, 6. ŠK Voznica, 7. TJ Partizán Veľká Lehota, 8. TJ Tatran Bzenica, 9. OŠK Lutila, 10. TJ                  
Družstevník Janova Lehota, 11. TJ Družstevník Lovčica-Trubín, 12. TJ Inter Horná Ves, 13. OŠK              
Hodruša-Hámre, 14. FK Vyhne 
VII. liga: 
1. TJ Hronská Dúbrava, 2. TJ Olympic Ihráč, 3. TJ Prestavlky, 4. ŠK Rudno nad Hronom, 5. ŠKF Kremnica,                   
6. ŠK Slaská, 7. TJ OŠK Stará Kremnička (SO ÚHČ), 8. TJ Sokol Trnavá Hora, 9. TJ Družstevník Pitelová                   
(NE 13:30), 10. ŠK Jastrabá, 11. FK Hronský Beňadik (NE 10:30), 12. MFK Žarnovica “B” (ihrisko                
Žarnovica) 



Výmenu žrebovacích čísel akceptujeme jedine prostredníctvom obojstranného podania na ŠTK v           
elektronickej podateľni ISSF, najneskôr 12.07.2020 o 23:59 hod. Dňa 14.07.2020 budú súťaže vyžrebované             
na Futbalnete a v ISSF. 
2. Začiatky súťaží dospelých súťažného ročníka 2020/2021: VI. liga a VII. liga: 01.-02.08.2020 
3. Dávame do pozornosti Termínovú listinu 2020/2021 pre súťaže dospelých. 
 
III. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Prihlášky do súťaží mládeže pre nový súťažný ročník 2020/2021 si FK aktivujú cez ISSF →                
Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne 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) 

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 
2. 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. 
 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/2020/07/200706_terminova_listina_obfzzh_2021.pdf
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/b/f/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/23/99/2399de05-8939-4050-8a4c-2dd65b8835ae.pdf
http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici


IV. Disciplinárna komisia (predsedníčka Karina Paulíková):  
1. DK ObFZ ZH na základe rozhodnutia VV ObFZ ZH [z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej               
pandémiou COVID-19 sa rušia všetky súťaže ObFZ ZH jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 a              
výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych súťaží roč. 2019/2020 sa anulujú] s poukazom na čl.              
14/1 Stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v               
súťažnom ročníku 2019/2020 podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu             
alebo funkcie, vstupu na štadión do 8 súťažných stretnutí alebo 8 týždňov, ktoré doposiaľ neboli vykonané,                
sa rušia ( t.j. považujú sa za vykonané). 
 
V. 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). 
  
VI. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec):  
1. Oznamuje, že všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia              
SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť                
trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať              
o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca               
kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať). 
Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – konto trénera /                
elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený             
na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty (TU). 
ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV: 
* 5.8.2020, Nitra - Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ,                 
TMK ObFZ NR, Akadémia FC Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.7.2020. Podrobnosti TU. 
 
VII. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. 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)              
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. 
2. 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              

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-b9cd-f853b227f148.pdf
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/05/81aed92b-e90c-4464-be12-2fd56ce30340.pdf
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/05.08.2020-seminar-trenerov-uefa-gc-b-licencie---tmk-zsfz,-tmk-obfz-nitra,-akademia-fc-nitra---nitra.pdf
http://csm.sportnet.online/userdata/f/u/t/futbalsfz.sk/7b/9e/7b9e4220-f426-48a1-be58-46fe5bbe6592.pdf
mailto:obfzzh@futbalsfz.sk


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. 

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/spravy/2020/5/statutari-op
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/
mailto:obfzzh@futbalsfz.sk
mailto:tomas.gemza@futbalsfz.sk
http://www.obfzzh.sk/

