
ÚRADNÁ   SPRÁVA   č.   04-2017/18   zo   dňa   03.08.2017   -   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. Pri platbe            
poštovým poukazom je nutné počítať s dlhšou dobou spracovania a zaevidovania úhrady (5 -              
7 dní od úhrady). V prípade neuhradenia MZF (resp. aspoň dôveryhodného zdokladovania            
platby) v stanovenom termíne bude FK  bez ďalšieho upozornenia postúpený k riešeniu            
Športovo-technickou   komisiou,   resp.   Disciplinárnou   komisiou. 
 
I.   Výkonný   výbor   (predseda   Ján   Matonok): 
1.   VV   ObFZ,   na   svojom   zasadnutí   dňa   17.07.2017,   okrem   iného: 

a)  schválil deň konania  volebnej Konferencie ObFZ Žiar nad Hronom , na ktorej            
budú volené orgány ObFZ na nové 4-ročné funkčné obdobie, na pondelok  30.10.2017 o             
16:30   hod .   Miesto   konferencie   bude   oznámené   neskôr. 

b) urgentne žiada FK, účastníkov VI. a VII. ligy, ktoré nemajú výnimku ÚHČ, aby v               
záujme regulárnosti súťaží zvážili zmenu ÚHČ na: sobota ÚHČ, nedeľa 180 min. pred ÚHČ              
alebo nedeľa dopoludnia. Tieto výnimky pre jesennú časť prosím nahláste cez elektronickú            
podateľňu   na   ŠTK. 
2.   VV   ObFZ,   hlasovaním   per   rollam   dňa   20.07.2017: 

a) schválil finančnú spoluúčasť ObFZ Žiar nad Hronom na ponuke spoločnosti           
MEVA   sport   ohľadom   tréningových   lôpt   pre   FK   ObFZ   Žiar   nad   Hronom 
 
II.   Športovo-technická   komisia   (predseda   Pavel   Vanko): 
1.   Oznamuje : 

a) účastníkom VII. ligy dospelých zmenu ÚHČ  domácich MFS TJ Ostrý Grúň  na             
celú   sezónu   2017/2018:   180   minút   pred   ÚHČ.    Výnimka   platí   od   12.08.2017. 
2.   Nariaďuje    odohrať   MFS: 

a)    1.   kola   VI.   a   VII.   ligy   dospelých   o   17:30   hod.   (zmena   ÚHČ   z   dôvodu   vysokých 
teplôt).   Schválené   výnimky   zostávajú   v   platnosti   (Prenčov   -   Hodruša-Hámre   17:00   a   Malá 
Lehota   -   Lovča   “B”   17:00). 
3.   Na   žiadosť   KR   a   po   doporučení   VV   nariaďuje   odohrať   MFS: 

a)    3.,   4.,   5.   a   6.   kola   VII.   ligy   dospelých,   skupina   “A”   v   sobotu   ÚHČ   dospelých 
(okrem   povolených   výnimiek),   v   zmysle   RS   ObFZ   čl.   VI/10 

b)    7.,   8.,   9.   a   10.   kola   VII.   ligy   dospelých,   skupina   “B”   v   sobotu   ÚHČ   dospelých 
(okrem   povolených   výnimiek),   v   zmysle   RS   ObFZ   čl.   VI/10 

c)    11.   a   12.   kola   VI.   ligy   dospelých   v   sobotu   ÚHČ   dospelých   (okrem   povolených 
výnimiek),   v   zmysle   RS   ObFZ   čl.   VI/10 
Predložené   vzájomné   dohody,   na   termín   v   nedeľu   minimálne   180   min.   pred   ÚHČ   dospelých 
alebo   sobotu,   ŠTK   akceptuje. 
 
 
 



4.   Súhlasí    so   vzájomnou   dohodou   odohrať   MFS: 
a) 4. kola VII. ligy dospelých, skupina “A”, TJ Družstevník Janova Lehota - FK              

Vyhne, dňa 27.08.2017 o 15:30 hod. ŠTK žiadosť schvaľuje napriek zmene ÚHČ pre toto              
kolo, z dôvodu osláv 640. výročia prvej písomnej zmienky o obci Janova Lehota, ktoré sa               
konajú   dňa   26.08.2017   aj   na   futbalovom   ihrisku. 
ŠTK   -   Úsek   mládeže   (vedúci   Martin   Fungáč): 
5.    Zaradené   družstvá   prípraviek   do   súťažného   ročníka   2017/2018   a   žrebovacie   čísla: 
Miniliga   Milana   Škriniara   U11 
1.   MFK   Nová   Baňa   “A”,   2.   MFK   Žarnovica,   3.   OŠK   Hodruša-Hámre,   4.   FK   Pohronie, 
5.   FK   Vyhne,   6.   MFK   Nová   Baňa   “B”,   7.   OŠK   Stará   Kremnička,   8.   FK   Sitno   Banská 
Štiavnica,   9.   TJ   PS   Hliník   nad   Hronom,   10.   TJ   Partizán   Župkov 
6.   Upozorňuje    FK,   účastníkov   Futbalshop.sk   ligy   U15,   že    výnimky    hracích   dní   a   časov 
neplatia   pre   3.   kolo ,   keďže   je   hrané    v   utorok    29.08.2017.   Výnimky   pre   toto   kolo   je   potrebné 
dohodnúť   jednotlivo   a   vzájomnú   dohodu   FK   predložiť   podaním   v   ISSF   (žiadosť   o   zmenu 
termínu). 
 
III.   Úsek   riadenia   súťaží   a   ISSF   (správca   Tomáš   Gemza): 
1. Dávame do pozornosti “Registráciu športových odborníkov” (v našich súťažiach najmä           
funkcionár, videotechnik, usporiadateľ, príp. lekár, masér, atď.), ktorú SFZ zavádza          
prostredníctvom ISSF, vzhľadom na požiadavky Zákona o športe (Zákon č. 440/2015 Z. z.).             
Žiadame klubových ISSF manažérov, aby venovali dostatočnú pozornosť registrácii týchto          
osôb ešte pred úvodnými MFS nového súťažného ročníka. Netreba sa toho obávať, ani to              
odkladať   na   poslednú   chvíľu,   ide   o   jednoduchý   elektronický   proces.   Bližšie   informácie    TU . 
V zmysle konzultácie so správou súťaží SFZ oznamujeme, že do Zápisu o stretnutí bude              
v oblastných súťažiach do položky “Lekár” možné nahrať ktoréhokoľvek         
zaregistrovaného funkcionára FK (pri registrácii osoby ho však neregistrovať ako          
osobu “lekár”, ale iba ako osobu “funkcionár”). Osoby “lekár”, “masér” a ďalšie sú             
podmienené zadaním podrobností z platnej licencie, ktorú vypĺňa registrovaná osoba          
(nie   FK) . 
2. Prihlášky družstiev  žiačok  (LUNA Apollon Fitness liga WU15)  pre nový súťažný ročník             
2017/2018 si FK aktivujú cez ISSF - Elektronická podateľňa - Prihláška do súťaže, v termíne               
do 08.08.2017 (vrátane -  predĺženie termínu ) . V prípade nejasností odporúčame “ Manuál k            
elektronickej prihláške v ISSF ”, ktorý je aj na webe ObFZ v sekcii Legislatíva - Tlačivá,               
formuláre,   návody. 
Podmienkou akceptovania prihlášky do súťaže je vyrovnanie všetkých prípadných         
záväzkov   futbalového   klubu   voči   SFZ,   resp.   nižším   zväzom   (SsFZ,   ObFZ). 
3.   Termín   začiatku   nového   súťažného   ročníka   2017/2018    v   jednotlivých   súťažiach : 
VI.   liga   dospelých   -   Oblastné   majstrovstvá:    05.   -   06.08.2017 
VII.   liga   dospelých:    05.   -   06.08.2017 
Futbalshop.sk   liga   žiakov   U15:    26.08.2017    (sobota) 
Miniliga   Milana   Škriniara   U11:    07.09.2017    (štvrtok) 
LUNA   Apollon   Fitness   liga   žiačok   WU15:    08.09.2017    (piatok) 

http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici
https://csm.sportnet.online/api/cm/files/download/o/b/f/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/23/99/2399de05-8939-4050-8a4c-2dd65b8835ae.pdf
https://csm.sportnet.online/api/cm/files/download/o/b/f/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/23/99/2399de05-8939-4050-8a4c-2dd65b8835ae.pdf


IV.   Komisia   rozhodcov   (predseda   Jozef   Oslanec): 
1.    Úhrada   členských   príspevkov   R   a   DZ:   OKAMŽITE      UHRADIŤ! 
Rozhodcovia   a   delegáti    z   nominačnej   listiny   ObFZ   Žiar   nad   Hronom    uhradia   členský 
príspevok    vo   výške    10   €    (viď    Smernica   o   spôsobe   úhrady   členského   príspevku   SFZ ), 
najneskôr    do   04.08.2017   bankovým   prevodom    na   účet   ObFZ   Žiar   nad   Hronom: 
Číslo   účtu   ObFZ   (IBAN):    SK21   0200   0000   0000   1283   7422 
Suma:   10   € 
Variabilný   symbol:   6666 
Konštantný   symbol:   0558 
„Správa   pre   príjemcu“:    uviesť    meno   a   priezvisko! 
   Rozhodcovia,   ktorí   neuhradia   členský   príspevok   nebudú   delegovaní   ako   R      a   pokiaľ   budú 
ako   AR   nedostanú   odmenu.   Žiadame      rozhodcov   ,   aby   po   uhradení   členského   (3.a   4.   8.   ) 
okamžite   telefonicky   informovali      o   uhradení      sekretára      ObFZ   p.   Gemzu   ,   aby   mohol   úhradu 
nahrať   do   ISSF. 
V   prípade,   že   R   resp.      DZ   už   uhradil   členský   príspevok   (napr.   ako   hráč,   tréner),   už   príspevok 
v   tomto   súťažnom   ročníku   neplatí. 
2. Záujemcovia o funkciu rozhodcov sa môžu prihlásiť písomne na mail           
delegovanie@gmail.com , príp. telefonicky u členov KR: Martin Tapfer 0907 552 356, Jozef            
Oslanec   0903   351   226   alebo   Zdenko   Ivan   0903   155   346. 
3. Žiadame rozhodcov, ktorí sa bez ospravedlnenia nezúčastnili seminára a ani náhradného            
seminára 02.08.2017, aby okamžite telefonicky kontaktovali predsedu Komisie rozhodcov na          
č.   tel.   0903   351   226   ohľadom   ich   ďalšieho   pôsobenia   vo   funkcii   rozhodcu. 
4. Žiadame rozhodcov, aby pred MFS dôsledne kontrolovali registračné preukazy a pokiaľ            
hráči nastupujú bez RP, prípadne bez ostaršenia (hráč ktorý nedovŕšil 18 rokov a nepredloží              
ostaršenie nemôže v MFS dospelých nastúpiť), aby striktne postupovali v zmysle RS.            
Pochybenie   rozhodcov   budeme   odstupovať   DK. 
 
V.   Trénersko-metodická   komisia   (predseda   Milan   Nemec)   : 
1. TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA             
Grassroots C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 7 hodín             
dňa 1. septembra 2017 (piatok) od 09.00 hod. v Kalinove. V prípade záujmu je potrebné               
zaslať vyplnenú prihlášku (nájdete  TU ) do 20. augusta 2017 mailom na adresu            
peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01            
Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo            
cez internetbanking na číslo účtu: SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700,         
správa   pre   príjmatela:   meno   a   priezvisko. 
 
 
 
 
 
 

http://old.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/20160905_Smernica_clenske.pdf
http://ssfz.sk/data/novinky/20170728a/Doskolovaci%20seminar%20trenerov%20Kalinovo%20-%20prihlaska.doc
mailto:peterstefanak@gmail.com


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

a)    funkcionárov   FK   na   znenie   RaPP   SFZ   čl.   19/2/a,b: 
Žiadosť   o   prestup   amatéra   sa   podáva   v   registračných   obdobiach: 
a)   od   01.07.   do   31.07.   kalendárneho   roka   (letné   registračné   obdobie   bez   obmedzenia), 
b)   od   18.07.   do   30.09.   kalendárneho   roka   (letné   registračné   obdobie   s   obmedzením). 

b) v súvislosti s prebiehajúcim letným registračným obdobím FK, že  registračný           
preukaz hráča je majetkom SFZ a jeho držiteľom je hráč (nie futbalový klub) . V              
prípade transferu je preto povinnosťou materského FK odovzdať registračný preukaz hráčovi.           
V prípade dokázaných obštrukcií zo strany pôvodného klubu pri vydávaní RP hráčovi bude             
tento FK odstúpený na riešenie DK. V prípade, že je RP stratený alebo neplatný (atď. v                
zmysle   RaPP   čl.   9/9),   je   nový   klub   hráča   povinný   objednať   hráčovi   nový   RP. 

c) futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny            
štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailom krátku žiadosť (na adresu:           
obfzzh@futbalnet.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.   Oznamuje: 

a) Delegačné listy súťažného ročníka 2017/2018 sú na webe ObFZ  www.obfzzh.sk →            
SPRÁVY   →   DELEGOVANÉ   OSOBY   →   DELEGAČNÉ   LISTY   2017/2018 

b) Úradné správy súťažného ročníka 2017/2018 sú na webe ObFZ www.obfzzh.sk →            
SPRÁVY   →   ÚRADNÉ   SPRÁVY   →   ÚRADNÉ   SPRÁVY   2017/2018 
 
Úradná správa ObFZ Žiar nad Hronom uverejnená v týždenníku MY má informatívny            
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS            
uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Žiar nad Hronom,            
zverejňovaná   na   stránkach    www.obfzzh.sk . 

mailto:obfzzh@futbalnet.sk
http://www.obfzzh.sk/
http://www.obfzzh.sk/
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