
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 01-2021/2022 zo dňa 08.07.2021 - ObFZ Žiar nad Hronom

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).
Preregistrácia podľa čl. 15 RaPP:
a) trvalá (čl. 15/5) - od 16.07. do 30.04.
b) dočasná (čl. 15/6) - od 01.07. do 30.04.
Podmienky preregistrácie sú presne definované v RaPP čl. 15/5-8.

I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok):
1. VV ObFZ Žiar nad Hronom, hlasovaním per rollam dňa 08.07.2021, schválil zaradenie FK do súťaží
dospelých (viď bod II/1 tejto ÚS).

II. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta):
1. Zaradenie družstiev dospelých a pridelené čísla v súťažnom ročníku 2021/2022:
VI. liga:
01. TJ Sokol Repište
02. OFK Štart Prenčov
03. TJ Sokol Tekovská Breznica
04. TJ Družstevník Janova Lehota NE 10:30
05. ŠKF Kremnica
06. MFK Žarnovica “B” ihrisko Žarnovica
07. TJ Partizán Veľká Lehota
08. TJ Lovča
09. ŠK Voznica
10. OŠK Brehy
11. TJ Družstevník Lovčica-Trubín
12. TJ Inter Horná Ves
13. OŠK Hodruša-Hámre
14. OŠK Lutila
VII. liga:
01. TJ Baník Štiavnické Bane
02. TJ Hronská Dúbrava
03. ŠK Rudno nad Hronom
04. ŠK Slaská
05. FK Vyhne
06. TJ Prestavlky
07. TJ Sokol Trnavá Hora
08. TJ Tatran Bzenica
09. TJ Družstevník Pitelová
10. ŠK Jastrabá ihriská Jastrabá/Ihráč
11. FK Hronský Beňadik NE 10:30
Súťaže sú vyžrebované v ISSF a na https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-ziar-nad-hronom/.
2. Začiatky súťaží dospelých súťažného ročníka 2021/2022: VI. liga a VII. liga: 31.07. - 01.08.2021.
3. Dávame do pozornosti Termínovú listinu dospelých 2021/2022.

III. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza):
1. Prihlášky družstiev mládeže pre súťažný ročník 2021/2022 si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická
podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne od 01.06.2021 do:

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-ziar-nad-hronom/
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/2021/07/210701_tl_obfzzh_2122_dospeli.pdf


Futbalshop liga U15 (malý futbal žiaci): 14.07.2021 (vrátane)
Miniliga U13 (malý futbal mladší žiaci): 28.07.2021 (vrátane)
Miniliga U11 (prípravka): 28.07.2021 (vrátane)
Miniliga U9 (mladšia prípravka): 28.07.2021 (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 2021. Výška
štartovného vkladu pre súťažný ročník 2021/2022 (schválená VV ObFZ dňa 11.06.2021):
VI. liga dospelých s mládežou: 50 €
VI. liga dospelých bez mládeže: 50 € + 500 €
VII. liga dospelých: 50 €
Mládež: 0 €
2. Upozorňujeme:

a) na vekové kategórie mládeže platné pre súťažný ročník 2021/2022:
U19: ročník narodenia 2003
U17: ročník narodenia 2005
U15: ročník narodenia 2007
U13: ročník narodenia 2009
U12: ročník narodenia 2010
U11: ročník narodenia 2011
U10: ročník narodenia 2012
U9: ročník narodenia 2013
U6: ročník narodenia 2016

b) na vekové kategórie jednotlivých súťaží ObFZ platné pre súťažný ročník 2021/2022:
- súťaže mužov: muži v kategórii od R16 (dovŕšený vek 16 rokov) vyššie
- súťaž U15: chlapci od U10 do U15, dievčatá od U11 do U15
- súťaž U13: chlapci od U10 do U13, dievčatá od U11 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 U11 do U15

c) FK, aby si doregistrovali chýbajúcich športových odborníkov. “Registráciu športových
odborníkov” zaviedol SFZ prostredníctvom ISSF, vzhľadom na požiadavky Zákona o športe (Zákon č.
440/2015 Z. z.). 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.

IV. Komisia rozhodcov (predseda Zdenko Ivan):
1. Oznamuje R, že termín letného seminára je 24.07.2021 (sobota) o 15:00 (ZMENA DÁTUMU A ČASU)
na mestskom futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom. Žiadame všetkých R, aby na seminár doniesli
lekárske potvrdenie o spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu (link na tlačivo).
2. Oznamuje R, že termín fyzických previerok je 15.09.2021 na mestskom futbalovom štadióne v Žiari nad
Hronom.
3. Žiada všetkých R o aktualizáciu ospravedlnení (soboty, pracovné dni). Zároveň upozorňuje, že
ospravedlnenia je potrebné zasielať min. 10 dní vopred. Ospravedlnenia zasielajte na e-mail:
delegovanie@gmail.com
4. Oznamuje klubom, že prípadné vetácie rozhodcov na súťažný ročník 2021/2022 je potrebné podať so
zdôvodnením výhradne cez ISSF formou podania na Komisiu rozhodcov.
5. Oznamuje záujemcom o vykonávanie funkcii rozhodcu, že sa môžu prihlásiť formou e-mailu na adresu
delegovanie@gmail.com (min. vek je 15 rokov).

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
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/b/f/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/ee/f4/eef47670-3796-4b69-987d-d2fbb3c20ef6.pdf
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V. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec):
KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:
TÚ SFZ - oddelenie vzdelávania trénerov pripravil Konferenciu trénerov SFZ 2020 a ďalšie semináre
dištančnou formou - formou webinárov. Podrobné informácie TU. Prednášky budú k dispozícii k
zakúpeniu do 31.7.2021.

VI. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza):
1. Upozorňujeme:

a) ISSF manažérov FK, že po prvotnej registrácii hráča už nie je potrebné dodatočne žiadať o
vystavenie elektronického registračného preukazu (ERP). ERP sa vygeneruje automaticky, po schválení
žiadosti o registráciu hráča príslušnou matrikou.

b) ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie ERP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti
predchádzajúceho ERP, nahrávali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné
miesto ObFZ žiadosť zamietne,

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.

Neuhradené faktúry ku dňu 08.07.2021: ŠK Lesy Banská Belá - pozastavená matričná činnosť do
uhradenia pohľadávok. Upozorňujeme, že vyrovnanie všetkých záväzkov je podmienkou zaradenia
družstiev klubu do súťaží v nasledujúcom súťažnom ročníku a povolenia transferov.

COVID semafor pre šport: https://covidsemafor.sportcenter.sk/

Aktuálne platné záväzné poriadky SFZ:
Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 01.07.2021):
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-final-06_2021.pdf
Registračný a prestupový poriadok  (úplné znenie platné od 08.06.2021):
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsol
idovane-znenie.pdf
Disciplinárny poriadok (úplné znenie účinné od 01.07.2021):
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021---konsolidovane-znenie
.pdf

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ
Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva:
https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu
Kontakt v prípade potreby aktivovania osobného účtu: tomas.gemza@futbalsfz.sk
Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Kompletná a pre všetky v Úradnej správe (ďalej ÚS) uvádzané osoby a subjekty záväzná, je jedine ÚS ObFZ
Žiar nad Hronom, zverejňovaná na stránke https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-ziar-nad-hronom/. ÚS ObFZ
Žiar nad Hronom, uverejnená v akomkoľvek inom médiu, má informatívny charakter a nemusí obsahovať
všetky informácie.
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