
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 21-2017/18 zo dňa 11.01.2018 - 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. V novom roku 2018 želá             
veľa osobných, pracovných a športových úspechov. 
 
I. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč): 
1. ObFZ Žiar nad Hronom organizuje pre mládežnícke družstvá svojho regiónu tradičné            
zimné halové turnaje žiakov a prípraviek. Účastníkom II. ligy SŽ a MŽ Juh SsFZ,              
Futbalshop.sk ligy U15 ObFZ, resp. Miniligy Milana Škriniara U11 ObFZ boli zaslané            
prihlasovacie formuláre do jednotlivých turnajov. 
V prípade, že niektorý z FK formulár nedostal, alebo sa do niektorého zo zimných turnajov               
plánuje prihlásiť družstvo, ktoré zatiaľ nie je účastníkom riadnych súťaží, použite prosím            
nasledovné formuláre: 
Zimný halový turnaj U15 (3. marec 2018 od 9. hodiny, športová hala SOŠ obchodu a služieb                
Žiar nad Hronom - tzv. cukrík): https://goo.gl/forms/u3wdC2pqarnZh59F2  
Zimný halový turnaj U11 (10. marec 2018 od 9. hodiny, telocvičňa ZŠ J. Kollára Banská               
Štiavnica - sídlisko Drieňová): https://goo.gl/forms/6IEk24ELqzd9UXZC3  
 
II. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Úsek vzdelávania pri TMK SsFZ plánuje v roku 2018 organizovať nasledovné            
vzdelávacie aktivity: 
ŠKOLENIE TRÉNEROV 
UEFA B 
november 2018 - marec 2019 
Banská Bystrica - 1 školenie trénerov UEFA B licencie (max. 26 poslucháčov) pre             
držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín (3 x             
po 3 dni vyučovanie + 12 hod. TJ + 18 hod. hospitácie TJ a zápasov + záverečná skúška).                  
Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250 € (mimo cestovného, ubytovania a               
stravného). Prihlášku na školenie posielajte (všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti           
prihlásených trénerov) do 15. septembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky mailom na            
adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93,           
974 01 Banská Bystrica. 
UEFA GRASSROOTS C 
február - marec 2018 
Žilina - 1 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 26 poslucháčov) pre              
začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín (2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod.                
hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100 €                
(mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte (všetci          
záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 15. januára 2018 na            

https://goo.gl/forms/u3wdC2pqarnZh59F2
https://goo.gl/forms/6IEk24ELqzd9UXZC3
mailto:peterstefanak@gmail.com


priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na          
adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 
november 2018 - marec 2019 
Banská Bystrica - 1 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (max. 26            
poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín (2 x 2 dni              
vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia              
účastníci a budú do 100 € (mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie              
posielajte (všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 15.           
septembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com,          
alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 
DOŠKOLOVANIE TRÉNEROV 
(slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C) 
25. február 2018 - Liptovský Ján: v spolupráci s TMK Liptovského futbalového zväzu v              
rozsahu 5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive do 10. februára 2018              
mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo igi.bella@gmail.com 
24. jún 2018 - Žilina: v spolupráci s TMK ObFZ Žilina v rozsahu 5 hodín, prihlášky je                 
potrebné zaslať na priloženom tlačive do 10. júna 2018 mailom na adresu            
peterstefanak@gmail.com 
29. august 2018 - Kalinovo: v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec v rozsahu 5 hodín,               
prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive do 20. augusta 2018 mailom na adresu              
peterstefanak@gmail.com 
17. november 2018 - Banská Bystrica: 
doškoľovací seminár v rozsahu 5 hodín. Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS              
SsFZ začiatkom októbra 2018. 
Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke www.ssfz.sk - Komisie - Trénersko-metodická           
komisia - Materiály 
 
III. 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.) 
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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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