
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 20-2017/18 zo dňa 21.12.2017 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 
Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom ďakuje všetkým funkcionárom, trénerom,          
hráčom, rozhodcom, delegátom, žurnalistom, obchodným partnerom a všetkým futbalovým         
fanúšikom v regióne okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom za            
spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku 2017. 
Zároveň všetkým želá príjemné Vianočné sviatky a v novom roku 2018 veľa osobných,             
pracovných a športových úspechov. 
 
I. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Oznamuje, že od 15. januára 2018 bude sekretariát ObFZ Žiar nad Hronom sídliť v               
nových priestoroch, na ul. Partizánska 154/10, Žiar nad Hronom - prízemie hlavnej            
budovy Mestského futbalového štadióna v Žiari nad Hronom. 
2. Upozorňuje: 

a) v zmysle RaPP čl. 19/2 sa žiadosť o prestup amatéra podáva v registračných              
obdobiach: 

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) 
- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) 
b) transfer (prestup s obmedzením), schválený v letnom registračnom období, je 

možné v zimnom registračnom období pre transfery s obmedzením (01.01. - 31.03.) 
predčasne ukončiť. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v 
zmysle RaPP za transfer (v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom 
istom registračnom (zimnom) období transfer bez obmedzenia (podaný najneskôr 31.01.) 
alebo s obmedzením (podaný najneskôr 31.03.). Zároveň je však potrebné dodržať pri 
uvedenom postupe ustanovenia RaPP čl. 18/5. 

c) v zmysle RaPP čl. 15/5, hráči futbalových klubov, vedených ako neaktívne, majú             
právo bezodplatne sa zaregistrovať v akomkoľvek aktívnom FK. Nová registrácia sa           
zaeviduje formou prestupu s nulovou sumou. Žiadosť o transfer zaeviduje nový FK (do             
poznámky uvedie: RaPP čl. 15/5), hráč prestup elektronicky potvrdí. Tento postup platí v             
prípade všetkých neaktívnych klubov v rámci SR celoročne, s výnimkou obdobia od 01.04.             
do 30.06. 
3. Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný              
príspevok v rámci druhej projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej          
infraštruktúry. Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na            
rok 2018 je zverejnená na webovej stránke SFZ: http://www.futbalsfz.sk/2290 
 
Úradná správa ObFZ Žiar nad Hronom uverejnená v týždenníku MY alebo v inom             
regionálnom médiu má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.          
Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je jedine Úradná              
správa ObFZ Žiar nad Hronom, zverejňovaná na stránkach www.obfzzh.sk. 
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